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■  Krátce
Od roku 1982 bylo zadrženo více než 
dvacet náboženských fanatiků, kteří 
měli v plánu spáchat na Chrámové hoře 
trestný čin. Mnozí vlastnili trhaviny. Zni-
čením mešit na Chrámové hoře chtěli 
uspíšit příchod Mesiáše. Naprostou vět-
šinu Izraelců však toto téma nezajímá. 
Pro většinu nábožensky orientovaných 
Židů jsou aktivity „Věrných Chrámu“ 
rouháním, jelikož Chrám smí postavit 
jen Mesiáš. Věřícím Židům je podle Mai-
monida zapovězeno do prostoru Hara-
mu vůbec vstoupit.

Gil Yaron

Ve skromném měšťanském domě slou-
žila chudá dívka židovské víry, jmeno-
vala se Sára. Měla ebenově černé vlasy 
a oči tmavé a přesto plné lesku a světla, 
jako mívají dcery Orientu… Každou ne-
děli byly z kostela slyšet varhany a zpěv 
farníků, zaznívaly přes ulici až do domu, 
kde tahle židovka pilně a oddaně praco-
vala. „Budeš světit šabat!“ zněl její zá-
kon, ale pro křesťany byl šabat – tedy 
sobota – den pracovní. Mohla ten svá-
tek ctít jen v srdci, což jí ale moc radosti 
nepřinášelo. Jenže, co jsou ale pro Boha 
dny a hodiny, napadlo ji. A tak rozjímala 
o křesťanské neděli, za zvuků mše, které 
se v tu klidnou chvíli donesly dokonce 
až k jejímu škopku.

Hans Christian Andersen

Ke „zhnědnutí“ společnosti přispívá 
především sám prezident, viz jeho účast 
na Albertově vedle nácka Konvičky, kte-
rého tím pádem jako by legitimizoval, 
stíhání nestíhání. Druhé místo pro Or-
tela v anketě Český slavík zařídily hlasy 
jeho podporovatelů, s tím nic nenadělá-
me, ale šokovalo mě, že nikdo z přítom-
ných v sále nedal jakkoliv najevo odpor 
k jeho primitivní tvorbě a především ul-
trapravicovým postojům. Opět se tedy 
v přímém přenosu a beztrestně legitimi-
zoval představitel zcela nepřijatelných 
názorů.

Jan Rejžek

Zapalování prvního chanukového 
světla v pražské Jeruzalémské 

synagoze. (foto: David Altprager) ➤

Oslavili jsme 

SVÁTEK SVĚTEL
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Doba, v níž se odehrávají Josefovy příbě-
hy, se obyčejně v egyptských dějinách 

moc nepřipomínala. Bylo to období úpadku 
Egypta. Biblický příběh o Hebrejci Josefovi, 
který se z Potífarova otroka a poté vězně stal 
časem správcem Egypta, a co do moci dru-
hým po faraónovi, se mohla udát pouze 
v krátkém období, kdy Egyptu vládli cizí 
semitští faraóni. Toto období, které trvalo asi 
od roku 1680 do roku 1560 př. o. l., nazývá-
me dobou hyksóských panovníků a v egypt-
ské historiografii je považováno za období 
úpadku. Egyptský kněz a historik Manéthó 
(žil na rozhraní 4. a 3. stol. př. o. l.) ve svém 
díle Aigyptiaka tituluje tyto semitské faraóny 
15. a 16. dynastie „pastýřskými králi“. 
Hyksósští panovníci přijali egyptský způsob 
života, kulturu a náboženské představy. 
Například za své božstvo přijali Setha, které-
ho ztotožnili se svým bohem Ba‘alem. Na 
jejich dvoře sloužili jak Egypťané, tak semi-
té. Je však velmi pravděpodobné, že jejich 
nejbližšími dvořany a nejvyššími úředníky 
byli jim etnicky blízcí příslušníci semitských 
kmenů. Egypťané totiž Hyksósy nenáviděli, 
neboť je považovali za vetřelce a barbary, 
kteří svrhli jejich božské faraóny. Přestože 
hyksósští faraóni vládli Egyptu více než 130 
let, nemáme z období jejich panování téměř 
žádné hmotné památky. Po porážce a vyhná-
ní Hyksósů kolem roku 1560 př. o. l. 
Egypťané zničili téměř vše, co nenáviděné 
semitské faraóny připomínalo. Dochovalo se 
nám však několik jmen hyksóských faraónů, 
například Anater, Chian a Jakober, ukazují-
cích na jejich semitský původ. Etnická 
a jazyková příbuznost Hyksósů s Hebrejci 
nám umožňuje předpokládat, že Josefova 
kariéra a příchod jeho otce Jákoba se syny 
do Egypta, kde se usadili v zemi Gošen, 
která se rozprostírala východně od delty 
Nilu, spadá historicky do doby panování 
hyksóských faraónů.

Pro svůj příkladný život a mravní čistotu 
se stal Josef motivem pro židovská literární 
díla helenistického období. Později byly 
Josefovy příběhy vděčnou látkou pro autory 
agadické literatury – midrašů. Josef byl ide-
álním zbožným mužem, který neoblomně, 
jako skála, čelil všem nástrahám a nemrav-
ným návrhům Potífarovy ženy. Proto jej 
nazýváme též יוסף הצדיק (Josef ha-cadik) – 
Josef spravedlivý.

S Josefem se setkáváme v pseudoepigraf-
ním díle Závěti patriarchů (poslední třetina 
2. stol. př. o. l.). V Závěti Josefově je většina 
textu věnována Josefovu vyprávění o Potífa-
rově ženě, která se ho snažila všemi způsoby 
svést a tak ho přivést na cestu hříchu. Byla 
dokonce ochotna zavrhnout své modly a pře-

svědčit manžela, aby učinil totéž, pokud 
Josef vyhoví jejímu chtíči. Josef jí však na to 
odvětil, že Bůh nechce, aby mu lidé sloužili 
v nečistotě, ani nemá zálibu v cizoložství. 
Z tohoto vidíme, že Potífarova žena chtěla 
dokonce konvertovat, aby získala Josefa pro 
sebe. Avšak jaká by to byla konverze, jejímž 
důvodem by nebyla láska k Bohu, ale cizo-
ložství?! (Česky: Knihy tajemství a moud-
rosti I., Praha 1998, str. 274).

Pozdější midraš Tanchuma – Vaješev 5 
vypráví o Josefově kráse, které Potí-
farova žena nebyla schopna 
odolat. Josefovi bylo sedm-
náct let a nebylo dne, kdy 
by se jej Potífarova žena 
nepokusila svést. Tři-
krát denně si měnila 
šaty a doufala, že si 
jí Josef všimne. Jed-
nou se sešly její pří-
telkyně Egypťanky 
v Potífarově domě, 
aby se na vlastní oči 
přesvědčily o Josefově 
kráse. Co udělala Potífa-
rova žena? Vzala etrogy 
a každé návštěvnici dala po 
jednom. Potom každé z nich dala 
také nůž, aby si mohly etrog 
oloupat. Když její přítelkyně 
začaly loupat etrogy, zavola-
la Josefa a ten přišel. Když 
ho ženy před sebou spatřily, 
byly tak očarovány jeho krásou, že si ani 
nevšimly, že si pořezaly ruce. Potífarova 
žena jim řekla: „Vidíte, co se vám stalo? A to 
jste jej viděly jen jednou! Co mám dělat já, 
která jej vidím každý den?!“ Dennodenně 
Potífarova žena sváděla Josefa, ten však 
odolal jejím prosbám i hrozbám. (Variantu 
tohoto příběhu z midraše Tanchuma nalezne-
me v Koránu, a to ve 12. súře Josef, verše 
30–32. V muslimské tradici se Potífarova 
žena jmenuje Suleika či Zuleika –زلیخا. 
Připomeňme poému Jusuf a Zuleika, jejíž 
autorství je připisováno perskému básníkovi 
Firdausímu, 940–1020.)

V midraši Berešit Rabba 87 se jedna 
římská matrona ptala rabiho Joseje ben Cha-
lafty: „Je opravdu možné, aby sedmnáctiletý 
Josef ovládl svůj pud?“ Matrona chtěla zpo-
chybnit slova Tóry. Možná, že Potífarova 
žena říkala pravdu, když tvrdila, že ji chtěl 
Josef zneuctít. Rabi Josej otevřel před ní 
knihu Berešit a četl jí o Rubenovi a Bilze 
(35,22) a o Judovi a Támar (kap. 38). Jestliže 
tito byli dospělí a byli pod otcovským dohle-
dem a pod kontrolou své rodiny, tudíž se 
mohli vyvarovat hříchu a to, že jejich činy 

vešly ve známost, je velká ostuda. V tomto 
případě jejich nesprávné chování Tóra 
neskrývá. Tento, který však byl mnohem 
mladší než oni a který byl sám v cizí zemi, 
bez otcovského dohledu a bez rodiny, Tóra 
by jeho chování a činy skrývala?!

Dále midraš Tanchuma – Vaješev 8 uvá-
dí: „Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin 
a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin 
zdaru“ (Gn 39,3). Jako číšník měl Josef zá-
zračné vlastnosti. Stávalo se, když nalil Potí-

farovi víno, že ten se ho zeptal: 
„Jaké to je víno?“ Josef mu 

odvětil, že sladké, koře-
něné. „Já chci však 

trpké,“ řekl Potífar. 
Tu se sladké víno 
proměnilo v trp-
ké. Podobně to-
mu bylo, když 
chtěl Potífar tep-
lé víno, tu se 
ihned ohřálo. 

Tak tomu bylo 
i s vodou a jinými 

jeho přáními. Proto 
si jej Potífar oblíbil 

a ustanovil ho správcem 
svého domu a majetku.

Poté kdy Josef sprá-
v ně vyložil faraónovi 
jeho sny ohledně sedmi 
úrodných a po nich ná -
sledujících sedmi hlado-

vých let, ten jej ustanovil správcem země. 
Ne všichni dvořané byli s tímto faraónovým 
rozhodnutím spokojeni. Proto talmudický 
traktát Sota 36b uvádí toto: Rabi Chija bar 
Aba říkal jménem rabiho Jochanana: Ve 
chvíli, kdy faraón řekl Josefovi: „Já jsem 
farao. Bez tebe nikdo nehne rukou ani 
nohou...“ (41,44) řekli mu astrologové: 
„Panovníče, otroku koupenému za dvacet 
stříbrných dáváš nad námi moc?!“ Farao 
jim odvětil: „V tomto otroku vidím skryté 
příznaky královské velkoleposti.“ Astrolo-
gové mu tudíž řekli: „Dobře, je-li tomu tak, 
požaduj po něm alespoň, aby znal všech 
sedmdesát jazyků jako ty.“ „Dobře,“ odvětil 
jim farao, „zítra se ho na to zeptám.“ Tu noc 
se Josefovi zjevil archanděl Gabriel a naučil 
ho všech sedmdesát jazyků. Ráno farao 
vstal, aby Josefa vyzkoušel. Josef bez pro-
blémů hovořil s faraónem těmito sedmdesáti 
jazyky. Josef nakonec začal hovořit s faraó-
nem hebrejsky. Tu byl farao překvapen, 
neboť tomuto jazyku nerozuměl, a zeptal se 
Josefa: „Jakou řečí se mnou teď mluvíš?“ 
Josef mu odvětil: „Hebrejsky.“ Farao požá-
dal Josefa, aby jej naučil hebrejštině. Josef 

Josef v postbiblické ústní tradici
Během všech prosincových šabatů budeme v synagogách číst parašijot, jejichž klíčovou postavou 
je předposlední Jákobův syn Josef a jeho osudy: 5. prosince Vaješev (Gn 37, 1-40,23), 12. prosince 
Mikec (Gn 41,1-44,17), 19. prosince Vajigaš (Gn 44,18-47,27) a 26. prosince Vajechí (Gn 47,8-50,26).

Josefův příběh zaujal i neznámého 
holandského mistra, který kolem roku 

1500 vytvořil sérii obrazů s motivy 
z jeho života, mimo jiné 
i obraz Josef a Asenat.
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JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

Dne 27. 11. zemřel ve věku 52 let izraelský spisovatel 
Amir Gutfreund, jehož kniha Jídlo se nevyhazuje 
vyšla před třemi lety i u nás. Vzpomínkový text 
připravujeme do příštího čísla.

vyhověl faraónovu přání a začal ho učit heb-
rejsky, ale ať se farao snažil sebevíce, nebyl 
schopen se svatý jazyk naučit. Proto farao 
Josefa zapřísáhl, aby to zůstalo mezi nimi 
jako tajemství, a Josef mu vyhověl.

V této souvislosti též sbírka midrašů Pir-
kej d‘rabi Eliezer 39 uvádí, že když na 
Josefa sestoupil Boží duch, tak ten pak hovo-
řil všemi jazyky. Také lidé všech zemí 
a jazyků přicházeli k Josefovi nakupovat 
potravu a on s každým z nich rozmlouval 
jeho řečí a rozuměl všemu, co říkali. Když 
Josef navštěvoval trh, viděl tam mnoho růz-
ných skupinek lidí, kteří hovořili každý 
svým jazykem, a on všemu, co říkali, 
rozuměl.

Jak jsme již výše zmínili, byl Josef velmi 
pohledným mužem, proto i tento midraš 
uvádí, že když Josef na svém voze objížděl 
egyptskou hranici, tak všechny egyptské 
dívky se rozběhly a vystoupily na zeď a poté 
na kolem projíždějícího Josefa házely zlaté 
prsteny, neboť doufaly, že si tak všimne 
jejich krásy a ztepilé postavy, neboť stojí 
psáno (50,22) „בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות
 ,Mladá plodná ratolest je Josef – צעדה עלי שור
plodná ratolest nad pramenem, po zdi se 
pnou jeho ratolesti“.

V midraši Berešit Rabba 98 se konec 
výše uvedeného verše „בנות צעדה עלי שור“ 
objasňuje též podobně: Když farao ustanovil 
Josefa správcem země a dal ho vozit ve voze 
pro svého zástupce... (41,43), chtěly Egyp-
ťanky vidět jeho tvář, proto vystoupily na 
hradby a odtud se průzory na něj dívaly. 
Odtud též na něj házely zlaté náramky, náhr-
delníky, nosní kroužky a prsteny s úmyslem, 
aby si jich všiml. Avšak on na ně ani nepo-
hlédl. (Hospodin odměnil později Josefovu 
cudnost a mravní čistotu tím, že Celofcha-
dovy dcery dostaly podíl v zemi Izraele po 
svém zemřelém otci, který neměl žádného 
syna-dědice. Tradice též učí, že se jim dostalo 
cti napsat tuto (Nu 27,1-11) část Tóry, v níž 
se tato historie uvádí. Celofchadovy dcery 
byly Josefovými potomky v sedmé generaci 
– viz Numeri 27,1).

V Genesi 41,45 se uvádí, že farao ustano-
vil Josefa správcem země a dal mu též Ase-
natu (Osnat), dceru kněze Potífery z Ónu za 
ženu. V dílech některých našich učenců, jako 
například v Pirkej d‘rabi Eliezer 38, se 
uvádí, že Asenat nebyla Egypťankou, ale 
dcerou Díny, kterou znásilnil Šekem (Gn 
34,2). Podobně tak míní též Pseudo-Jonata-
nův aramejský Targum k Gn 41,45, když 
píše: „A dal mu za manželku Asenatu, kterou 
Dína porodila Šekemovi a jíž si osvojila žena 
Potífery, vládce Tanisu.“ Stejný názor, že 

Asenat je Díninou dcerou, převzala midra-
šická kompilace Jalkut Šim‘oni Šimona ha-
Daršana, pocházející nejspíš z 12.–13. sto-
letí. Naopak židovský historik Josephus 
Flavius a pozdější midraše, například Kohe-
let Rabba 8:10 a midraš Tadše (konec 21. 
kap.), ji mnohem logičtěji považují za Egyp-
ťanku, která konvertovala a přijala manže-
lovu víru. Podobného smýšlení je i Rašiho 
vnuk, komentátor rabi Šmuel ben Meir.

Velmi krásným literárním dílem je židov-
ská helenistická novela Josef a Asenat, která 
byla napsaná v Egyptě asi v 1. století o. l. Jak 
uvádí profesor David Flusser, dílo chce uká-
zat konverzi nejen jako bohulibé rozhodnutí 
jedince – Asenaty (Osnat), ale i jako chvály-
hodný čin. Je možné, že dílo mělo za úkol 
ospravedlnit konverze k judaismu ve své 
době.

Podívejme se, jak otec Asenaty, heliopol-
ský kněz Potífera, vychvaluje své dceři 
Josefa, který má navštívit jeho dům, aby si tu 
odpočinul od žáru poledního slunce: „Hle, 
Josef, Mocný Boží, k nám dnes přijde. Je 
vládcem celé egyptské země. Faraón ho usta-
novil králem celé naší země. Dává obilí celé 
zemi a chrání ji před nadcházejícím hladem. 
Josef je muž bohabojný, rozvážný a panic, 
jako jsi ty dnes panna. Vyniká moudrostí 
a rozumem, Duch Boží je na něm a milost 
Boží s ním. A tak, mé dítě, dám tě mu za ženu 
a budeš navěky jeho nevěstou a on tvým 
ženichem.“ Asenatina první reakce na otcova 
slova byla striktně odmítavá a hněvivá: 
„Proč můj otec a pán takto hovoří a chce 
mne svými slovy vydat muži cizímu, vyhna-
nému a prodanému? Není to syn pastýře ze 
země kenaanské, který svého otce opustil?“ 
Avšak poté kdy Josefa poprvé spatřila, 
zmocnila se jí upřímná lítost, že o něm tak 
špatně mluvila. Asenat se hluboce a upřímně 
kaje. Oblékla si smuteční černé roucho 
a poté ze svého pokoje vyhodila oknem 
všechny své nádherné šaty chudým, rozbila 
na kousky všechny zlaté a stříbrné sošky 
bohů a hodila je žebrákům. Asenat přilnula 
k Hospodinu, Josefovu Bohu. Nakonec 
faraón uspořádal pro svého zástupce Josefa 
a Asenatu svatbu.

S českým překladem židovského helenis-
tického románu Josef a Asenat, jak jej 
prof. Flusser nazývá, se můžeme seznámit ve 
třetím svazku Knihy tajemství a moudrosti 
III., Praha 2013, str. 216–236.

Závěrem připomeňme, že Josefova bib-
lická postava posloužila německému spiso-
vateli Thomasu Mannovi k napsání románu 
Josef a bratří jeho.

◗ Rabín Daniel Mayer
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Nejpozději od muftího štvavé kampaně 
se muslimové obávali, že sionismus má 

záměr zničit mešity na Haramu (Chrámové 
hoře) a postavit Třetí chrám. „Tak jako 
Izraelci ze své země vyhnali Palestince, tak 
pro sebe chtějí opět urvat Chrámovou horu,“ 
řekl ředitel Waqfu Adnan Husajn. (Waqf je 
vlastně všeobecné označení náboženské 
nadace – v této knize je však užíváno jako 
synonymum muslimské správy Haramu.) 
Tato paranoia se projevila v článku pákistán-
ského časopisu „Dawn“ z března 1979. 
Izraelská vláda podle něj měla mít v plánu 
přemístit jeruzalémské Staré město za 33 
milionů britských liber na pobřeží poblíž Tel 
Avivu, jen aby je vyrvala Arabům.

Mezi Izraelci skutečně existují extremis-
tické kruhy, jež si toužebně přejí znovuvybu-

dování Chrámu. „Věrní Chrámové hory“ 
obtěžují stát každý rok požadavkem, aby na 
Chrámové hoře směli konat modlitby. Podle 
biblických předloh utkali kněžské oděvy 
a zhotovili nástroje pro potřeby chrámu. 
Jako přípravu na znovuzasvěcení Nejsvětější 
svatyně vystavili nedaleko Západní zdi (Zdi 
nářků) zlatý model menory, sedmiramen-
ného svícnu.

Od roku 1982 bylo zadrženo více než 
dvacet náboženských fanatiků, kteří měli 
v plánu spáchat na Chrámové hoře trestný 
čin. Mnozí vlastnili trhaviny. Zničením 
mešit na Chrámové hoře chtěli uspíšit pří-
chod Mesiáše. Naprostou většinu Izraelců 
však toto téma nezajímá. Pro většinu nábo-
žensky orientovaných Židů jsou aktivity 
„Věrných Chrámu“ rouháním, jelikož Chrám 
smí postavit jen Mesiáš. Věřícím Židům je 
podle nařízení rabína Moše Maimonida 
(1135–1204), jednoho z nejvýznamnějších 
židovských učenců středověku, zapovězeno 
do prostoru Haramu vůbec vstoupit. Po Šes-
tidenní válce vedly tři důvody rabíny k tomu, 
aby tento zákaz ve 20. století opět potvrdili. 
Zaprvé myšlenka, že lidský život je důleži-

tější než návštěva Chrámové hory. Zadruhé 
skutečnost, že není známa přesná poloha 
Nejsvětější svatyně, kam nesmí vstoupit 
nikdo kromě velekněze. Zatřetí, i Izraelci 
v biblických dobách směli do vnějších částí 
Chrámu vstoupit jen tehdy, když se omyli 
dešťovou vodou, v níž byl rozpuštěn popel 
z červené krávy. Příkaz o „červené krávě“ je 
jedním z nejzáhadnějších v celé Bibli. Kráva, 
mající jen červené chlupy, má podle něj 
zvláštní funkci. Poté co byla obětována na 
Olivetské hoře, má mít její popel rituálně 
očistný účinek. Od dob Druhého chrámu se 
však přes největší úsilí žádná červená kráva 
nenašla. Tak je Židům podle ortodoxních 
rabínů vstup na Chrámovou horu zakázán.

Bývalý izraelský ministr obrany Moše 
Dajan (1915–1981) udělal roku 1967 
významný precedens. Krátce po dobytí Jeru-
zaléma vyvěsili izraelští vojáci na Skalním 
dómu vlajku. Dajan ji nechal okamžitě sun-
dat. Deset dní po válce zasedl Dajan bos 
k poradě se šejchem mešity al-Aksá a určil 
izraelské právní směrnice týkající se 
Haramu: Svatá hora sice patří Izraeli, bude 
však nadále spravována Waqfem. Židé 
mohou Chrámovou horu opět navštěvovat, 
ale nesmí se tam modlit. Tato pravidla platí 
dodnes. Mesianistické židovské kruhy však 
chtějí tento status quo změnit. Stát dosud 
důsledně bránil pokusům židovských extre-
mistů, aby se veřejně modlili na Chrámové 
hoře. Zatímco některé kruhy v Izraeli si 
zjevně přejí dostat část Chrámové hory pod 
židovskou kontrolu, všechny izraelské vlády, 
třebaže si nad Haramem nárokovaly politic-
kou suverenitu, Haram důsledně respekto-
valy coby muslimskou svatyni.

Silwan – Davidovo město
Kopec, přiléhající z jihu ke Chrámové 

hoře, nazývají Arabové Silwan, Židé „Ir 
David“ – Davidovo město. Je to jedno ze 
skutečných sídel biblického Jeruzaléma 
a akční oblast osadnického hnutí Elad, jed-
noho z nejbohatších spolků v Izraeli. V roce 
2008 disponoval Elad rozpočtem přes 20 
milionů euro, získaných většinou ze sbírek. 
Ministerstvo vzdělávání mu přispělo asi 
200 000 eur.

Místo má pro židovskou i arabskou stranu 
zvláštní význam: Sionisté zde nacházejí 
potvrzení svého narativu. Zde začalo Davi-
dovo království. Mají-li se Židé obracet ke 
kořenům, pak nejprve sem. Pro Palestince 
Silwan naopak znamená přístup k mešitě 
al-Aksá, most, který zajišťuje, aby Izrael 
Staré město neodřízl od Západního břehu 

Jordánu. Obě strany zarputile bojují o každý 
metr čtvereční.

Otázkou je přitom morální nárok na ves-
nici v komplexu Silwan. Osadníci chtějí 

napravit jen historickou nespravedlnost. 
V osmdesátých letech 19. století zde Židé 
založili vesnici „Kfar Silvan“. Roku 1911 
koupil židovský mecenáš Edmond de Roth-
schild, sám horlivý zájemce o Bibli, části 
tehdy téměř neobydleného kopce, aby zde 
našel skutečný hrob král Davida. Z většiny 
židovští obyvatelé, na sto rodin z Jemenu, 
bylo o nepokojích roku 1929 vyhnáno Araby. 
Základy připadly později do správy Jor-
dánců jako „majetek nepřítele“.

Elad a další osadnické organizace se od 
roku 1967 snaží dostat Silwan opět do svého 
majetku. Agitují pro to většinou skrytě. 
Pozemky a domy někdy kupují nastrčené 

prosinec 2015/leden 2016

➤

Boj o Haram – obavy Waqfu

Gil Yaron se narodil 
roku 1973 v Haifě, část 
života prožil v Němec-
ku. Vystudoval původ-
ně molekulární biologii 
(v Izraeli, Německu 
a USA), později se však 
začal více věnovat pro-

blematice Středního východu. Působí pře-
devším jako korespondent řady německy 
psaných periodik, včetně známých Der 
Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung či 
Focus nebo rozhlasové stanice Deutsche 
Welle; je rovněž autorem několika knih.

Jemenský Žid v Silwanu (Šílo), rok 1901.
(foto: www.israeldailypicture.com)

Moše Dajan jedná v roce 1967 se zástupci Waqfu 
a jeruzalémských muslimů. (foto: www.jcpa.org)

Ukázka z knihy Jeruzalém – Střed/t světa (Orig.: Jerusalem. Ein historisch-politischer Reiseführer. Mnichov, 
2003), která vyjde počátkem příštího kalendářního roku v nakladatelství Vyšehrad. Z němčiny přeložila Ruth 
Jochanan Weiniger.
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izrael

firmy operující z daňových rájů, jako jsou 
Panenské ostrovy, aby udržely v tajnosti 
identitu skutečných kupců. V dalších přípa-
dech jsou nasazováni arabští „bílí koně“, 
kteří dostanou za spolupráci odměnu a pak 
uprchnou do zahraničí, protože toto Pales-
tinci coby velezradu trestají smrtí. V květnu 
2006 byl jeden Arab z Abú Toru unesen do 
Jericha, kde byl zavražděn, protože prodal 
svůj dům Židům.

Do roku 2010 zde Elad v patnácti kom-
plexech budov ubytoval 500 Izraelců. Stát 
Izrael přitom masivně napomáhal. Svěřil 
osadnickým organizacím do péče desítky 
vyvlastněných budov, často bez veřejné 
vyhlášky. „Zákon o vlastnictví nepřítom-
ných“, který v roce 1950 sloužil k vyvlast-
ňování Palestinců, kteří uprchli ze státního 
území Izraele, je v Jeruzalémě uplatňován 
i na ty, kdo bydlí na Západním břehu. Tímto 
způsobem byl roku 1988 zestátněn dům 
Músy al-Abbásího a o tři roky později pře-

dán za měsíční nájem v přepočtu sotva pět 
euro. Další budova byla Eladu roku 2006 
pronajata za 55 000 euro. Před rokem 1948 
patřívala baronu Rothschildovi. Arabský hlí-
dač Goslan se sám zapsal jako majitel. Avšak 
i jeho role jako zločince je sporná: během 
krvavých nepokojů v roce 1929 chránil 
židovské obyvatele Silwanu před útoky 
arabských sousedů.

Státní pomoc má i ekonomickou povahu. 
Elad financuje a provádí vykopávky a pro-
vozuje archeologický park „Ir David“. Velká 
část příjmů parku pochází od skupin návštěv-
níků, které jsou početné zejména od té doby, 
co ministr vzdělávání Gideon Saar nařídil, 
že každý izraelský školák musí během školní 
docházky alespoň třikrát navštívit Jeruza-
lém. Za vzděláním sem bývají přiváděni 
i vojáci.

◗ Gil Yaron, foto: www.info-middle-east.com

➤

Tevet 5776 5

V poslední době se v různých novinách 
objevily články vyzdvihující archeolo-

gický význam lokality Al-Bustán ve čtvrti 
Silwan, což mělo ospravedlnit demolici osm-
desáti osmi tamních domů. Většina domů 
v této čtvrti, rozložené na úpatí archeologic-
ké lokality zvané „Davidovo město“, byla 
vystavěna v uplynulých čtyřiceti letech bez 
stavebního povolení. V roce 2005 tu jeruza-
lémský magistrát plánoval zbourat osmdesát 
osm domů, ale kvůli mezinárodnímu tlaku 
a intervenci musel akci odložit. Nyní se plán 
znovu dostal na pořad dne. Ti, kteří jej prosa-
zují, argumentují (kromě ilegálního statutu 
domů) tím, že se jedná o místo velkého his-
torického významu. Tvrdí, že Al-Bustán je 
královskou zahradou, která je zmiňována 
v Bibli (knihy Královské, Kazatel, Ne -
hemijáš), a že vzhledem k této dlouhé histo-
rii musejí být předmětné domy zbourány, 
historické základy odkryty a místo přeměně-
no na další turistickou atrakci. Je důležité 
poznamenat, že Al-Bustán není součástí 
národního parku „Holy Basin“ (האגן הקדוש), 
který zahrnuje i Davidovo město.

Příběh Al-Bustánu je přímým důsledkem 
pochybného předpokladu, že cokoliv, co 
archeologové najdou v Davidově městě, 
patří samotnému králi Davidovi. Archeolo-
gické naleziště ve svahu nad Al-Bustánem, 
známé jako Davidovo město, obsahuje 
archeologické vrstvy již z dob před čtyřmi 
tisíci lety, tedy z období kenaanského až po 
moderní dobu. Na místě se našly nálezy pět 
tisíc let staré, které svědčí o mnoha různých 

kulturách a lidech, kteří zde žili. Význam 
naleziště spočívá v tom, že se z něj můžeme 
dozvědět mnohé o založení Jeruzaléma 
a jeho vývoji v průběhu staletí.

V desítkách archeologických vrstev, 
které byly v Davidově městě odkryty, se ne -
našel ani jediný nález, který by dosvědčoval 
přímo existenci krále Davida ani jiného jud-
ského či jakéhokoliv jiného krále. To nezna-
mená, že v Jeruzalémě králové nesídlili, ale 
ukazuje to, že archeologie nemůže a neměla 
by dokazovat či vyvracet přítomnost kon-
krétního krále na konkrétním místě. Pátrání 
po přesné poloze královské zahrady je úkol 
obtížný, ne-li nemožný. Nikdo neví, kde 
přesně zahrada ležela, a zdá se nemožné vést 
seriózní archeologický průzkum, který by na 
tuto otázku průkazně odpověděl.

V průběhu 20. století došli archeologové 
v Izraeli i jinde ve světě k závěru, že arche-
ologie nemůže sloužit k tomu, aby dokazo-
vala průběh událostí či existenci biblických 
postav. Pátrání po místech, kde se odehrály 
biblické příběhy, je romantickým výstřel-
kem, pramenícím ze zvědavosti a nábožen-
ského přesvědčení. Archeologické usilování 
v Jeruzalémě je důležité, ale bylo by velmi 
unáhlené tvrdit, že Al-Bustán je nějak výji-
mečně významnou lokalitou. Al-Bustán není 
součástí žádného národního parku. Doklady 
o existenci královské zahrady na tomto 
místě nejsou absolutně archeologického cha-
rakteru a stát se při snaze o demolici domů 
nesmí zaštiťovat archeologií. O tom archeo-
logie není. Studium minulosti nesmí mít 
přednost před současným životem.

◗ Jonatan Mizrachi, autor je archeolog, člen 

organizace „Emek Shaveh“ (www.alt-arch.org), 

spoluzakladatel archeologických vycházek 

„From Shiloah to Silwan“

Mapa Silwanu a blízkého okolí – nově plánovaná turis-
tická oblast pod číslem 11 (foto: www.alt-arch.org)

Pohled na Silwan (foto: Wikipedia Commons, 
Rebecca Manski)

Kde hledat zahradu 
krále Davida?

Nadace Davidova města (známá též jako Ir David Foundation či Elad) vyhrála 
12. října 2015 soudní spor o provoz Archeologického parku přiléhajícího k Západní 
zdi („Zdi nářků“). V dubnu  letošního občanského roku podala organizace Emek 
Shaveh k Nejvyššímu soudu žádost, aby stát převzal správu nad tunelem spoju-
jícím Západní zeď se čtvrtí Silwan. Čtenářům nabízíme zamyšlení jednoho z před-
stavitelů Emek Shaveh.

Jonathan Mizrachi, 
výkonný ředitel a jeden 
ze zakladatelů nevládní 
organizace Emek šave 
(Emek sha  ve), vystudo-
val archeologii na Heb-

rejské univerzitě. Jako archeolog IAA 
(Israel Antiquities Authority) pracoval ve 
východním i západním Jeruzalémě, pu-
blikoval řadu článků v odborném izrael-
ském tisku. V roce 2006 vydal knihu Lidé 
Zdi (People of the Wall, nakladatelství 
Pardes), kde zpracoval svoji zkušenost 
z doby, kdy vykonával archeologický 
dohled v průběhu budování bezpečnostní 
bariéry v Jeruzalémě a okolí. V posled-
ních letech publikoval řadu textů o vaz-
bách mezi archeologií a politikou.
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Na černém lesklém náhrobku u zdi libeň-
ského hřbitova se skví zlatým písmem 

nápis: Vojtěch Rakous, český spisovatel, tvůr-
ce lidových postav Modche a Rézi. Pokud by 
tento blyštivý nápis na náhrobku chyběl, patr-
ně by jen málokdo věděl, že dva předcházejí-
cí řádky vyvedené bílou barvou – Vojtěch 
Östreicher (1862–1935) a Emilie Östrei che-
rová (1873–1932) – představují vlastní jméno 
jedinečného česko-židovského spisovatele, 
který obohatil naši literaturu o unikátní 
povídky ze židovského venkova, a jméno 
jeho manželky.

Vojtěch Rakous se narodil jako Adalbert 
Österreicher (později si jméno nechal úředně 
upravit na Östreicher). Jméno Vojtěch Rakous 
byl vlastně jen umělecký pseudonym, který 
civilně vůbec neužíval. To ale není jediná 
nejasnost na náhrobku. Zatímco datum 
Rakousova úmrtí 8. srpna 1935 známe přesně 
a můžeme tedy říct, že právě letos v srpnu 
jsme si připomněli jeho 80. výročí, datum 
jeho narození zůstává nejisté. Jako oficiální 
letopočet se udává právě rok 1862 uvedený 
na náhrobku. Podle různých indicií v Rakou-
sových životopisných povídkách se však 
můžeme dopátrat jako data jeho narození 
roku 1861, 1867 nebo také 1865 či 1869. 
Rakous sám tvrdí v povídce O člověku, který 
neví, kdy se narodil, že když se chtěl dopátrat 
data svého narození, sdělil mu místní farář, že 
v matrice jsou u jeho rodiny prý zapsáni Voj-
těchové tři, a ať si tedy vybere, kterým je 
on – Rakous si však vybrat nedokázal. A tak 
dosud nevíme, kdy se narodil. A těžko už se 
dnes dopátráme pravdy.

A podobně je to s Rakousem v mnohém. 
Pokud se chceme například dozvědět víc 
o jeho vzdělání, můžeme se dočíst, že navště-
voval jen židovskou školu, kde se učilo 
německy – což se také často udává jako 
důvod jeho chabé znalosti českého pravopisu. 
Sám Rakous však o sobě ve svých autobio-
grafických povídkách tvrdí, že navštěvoval 
školu českou, stejně jako všichni jeho souro-
zenci, protože rodina neměla dost peněz, aby 
zaplatila vzdělání v židovské škole. Rakous 
dále popisuje, že právě proto neuměl jako dítě 
ani slovo německy, a tím prý se také jejich 
rodina velice lišila od ostatních židovských 
rodin, které „němčily“.

Co se týče Rakousových sourozenců, není 
jednoduché se dopátrat ani jejich počtu. Podle 
Rakouse jich je jednou 11, jindy 17 nebo 
dokonce 19. Podle matriky by měl mít Vojtěch 
Rakous 16 sourozenců. Ovšem nelze si 
nevšimnout, že v oné matrice se žádné z dětí 
rodiny Österreicherů nejmenuje Adalbert ani 
Vojtěch a v ono oficiálně uváděné datum 
Rakousova narození se nikdo ze zapsaných 
dětí nenarodil. Sám Rakous tyto nepřesnosti 

komentuje tím, že jeho otec dával zapisovat 
své děti do matriky nepřesně a ledabyle 
a často třeba až po několika najednou. Tyto 
problémy Rakous barvitě líčí ve výše zmí-
něné povídce O člověku, který neví, kdy se 
narodil, v níž vysvětluje, jak si otec pletl 
jména dětí nově narozených s dětmi staršími, 
a proto se někteří sourozenci objevují v mat-
rice víckrát a jiní naopak vůbec.

Můžeme si však být téměř jisti, že Rakous 
měl sestřičku. Sestřičku, která měla dokonce 
významnou zásluhu na jeho vztahu k juda-
ismu. Rakous vypráví, jak si otestoval na své 
sestře Žance, zda skutečně znamená porušení 

jídelních předpisů „umření do rána“, jak 
dětem tvrdili rodiče. Rakousova zlomyslná 
mladší sestřička jej každé ráno budila taháním 
za vlasy. A když mu pak jednou dokonce pod-
trhla žebřík, rozhodl se Rakous, že ji nená-
padně sprovodí ze světa. Domácnost Österrei-
cherů byla co do dodržování náboženských 
zásad silně ortodoxní. Rozdělení masového 
a mléčného nádobí, jak se na správnou košer 
domácnost sluší, bylo samozřejmostí. V jejich 
kuchyni se k tomuto účelu využívaly bílé pro-
vázky, kterými bylo označeno nádobí pro 
mléčné pokrmy. Rakous popisuje: „Na maso-
vou lžíci uvázal jsem bílou tkaničku, a když 
Žanka k večeru zasedla k hrnku kávy, lžíci 
jsem jí podstrčil.“ K jeho překvapení však 
sestra Žanka přežila nejen do rána, ale 
dokonce ještě řadu dalších let. 

Incident s Žankou byl prvním, který jeho 
vírou otřásl. Další následoval nedlouho poté, 
to když jej kamarád nalákal na jitrnici. 

Rakous vypráví: „‚Tak si ukousni, když se 
nebojíš!‘ A nakousnutou jitrnici mi držel 
těsně u úst. Zakousl jsem se do jitrnice a zdálo 
se mi, že tak dobré sousto jsem jaktěživ neměl 
v ústech.“ Ani tentokrát se smrt za porušení 
jídelních předpisů nedostavila a Rakousovou 
vírou to opět otřáslo.

Když Rakous popisuje svou víru v dětství 
a mládí, mluví o tom, že jejich domácnost 
byla plná náboženských rituálů, příkazů 
a zákazů, které se musely plnit a za jejichž 
nedodržení následoval trest. Taková byla 
Rakousova náboženská představa.

„Úzkostlivě zachovávány všecky možné 
i nemožné rituální předpisy a zvyky, před kaž-
dým náboženským úkonem chvěli jsme se 
posvátnou hrůzou, všecky svátky slaveny oká-
zale dle zděděných starobylých tradic a před 
každým hebrejským slovem zmírali jsme neko-
nečnou úctou...“ píše v povídce Ještě hrst 
vzpomínek. A zřejmě nejen před slovem heb-
rejským; Rakousova rodina totiž chodívala do 
synagogy v Brandýse, kde se při bohosluž-
bách používala němčina. Stejně tak většina 
především zámožnějších židovských rodin 
mluvila německy a i Rakousův otec se snažil 
alespoň o šábesu to jedno či dvě německá 
slůvka, jež uměl, nějak uplatnit. Rakous při-
znává, že tak nabyl dojmu, že němčina je tedy 
nějakým liturgickým jazykem židů, a že on 
snad ani pravým židem není, když neumí ani 
slovíčko německy. Také v mnohých jiných 
věcech se cítil odlišný od těch „zbožných“ 
židů v synagoze, jejichž chování mu připadalo 
povýšenecké, neupřímné a strojené. V povídce 
Ještě hrst vzpomínek ukazuje svou skepsi 
vůči těmto souvěrcům:

„K čemu to neustálé vstávání, klanění, bití 
se v prsa? K čemu to všecko? A v těch modlit-
bách, co tu sneseno chvály na pána boha! 
A chvály svojí dotěrností přímo odpuzující! 
Nic jinak mi to nepřipadalo, než jako když 
obilní obchodník Kornfeld kupoval od sed-
láka žito nebo pšenici a mazal mu med kolem 
úst a navýsost jej vychvaloval, jen aby sed-
láka umluvil. Ti lidé v kostele zajisté pána 
boha také zdarma nechválili, každý za to od 
pána boha něco chtěl, jenže pán bůh je jistě 
spíše prohlédl než Polehradský sedlák obil-
ního obchodníka Kornfelda.“

Kladný vztah k židovství začal opět získá-
vat paradoxně až tehdy, když se dostal k české 
literatuře. Ve třinácti letech (ovšem v případě 
Rakouse nemůžeme vyloučit, že to ve skuteč-
nosti nebylo o nějaký rok dříve či později…) 
odešel Rakous z rodné Brázdimi do Prahy. 
Zde se vyučil obuvníkem, ale zároveň se 
seznámil i se zcela jiným světem. Později 
popisuje, že při pobytu v Praze začal nejprve 
pohlížet ještě kritičtěji na své souvěrce. Pak 
jej ale uchvátila česká literatura, se kterou se 

prosinec 2015/leden 20166

Portrét Vojtěcha Rakouse z Pražského illustrovaného 
zpravodaje z roku 1932. (foto: Wikipedia).
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Vojtěch Rakous

Bejt Simcha ve spolupráci s Katedrou biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty Univezity Karlovy a Centrem judaistických studií 
Kurta a Ursuly Schubertových FF UP vyhlásila již druhý ročník studentské soutěže o nejlepší populárně-vzdělávací článek na vybraná 
témata. Z došlých příspěvků vybrala tříčlenná porota tři nejlepší, které budeme postupně v Maskilu publikovat. Po vítězném příspěvku 
tentokrát přestavujeme text, který se umístil na druhém místě. - red -
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osobnost

poprvé setkal u svého bytného v Praze. Poz-
ději už šetřil každý krejcar, aby si mohl za něj 
v půjčovně půjčit knihy. Četl Nerudu, Tyla, 
Chocholouška a další. A štěstí tomu přálo, že 
se mu jednoho dne do rukou dostala zajímavá 
malá ohmataná knížečka. Tou knížečkou bylo 
první číslo Kalendáře českožidovského. V té 
době bylo Rakousovi 17 let a všechny články 
a povídky v Kalendáři na něj velice zapůso-
bily. Najednou měl pocit, že jsou zde lidé, 
kteří mu rozumí, Židé, se kterými se může 
ztotožnit. Doslova líčí, že měl dojem, jakoby 
knížečka byla psána přímo pro něj.

Později po návratu z Prahy se živil jako 
podomní prodavač a obchodník 
s obilím. Tehdy už se také pokusil 
sám psát. Nejdříve to byly humo-
resky. Posílal své povídky do 
nakladatelství a tiskáren a právě 
v jedné z nich jeho texty objevil Jan 
Herben. První Rakousovy texty, 
které spatřily světlo světa, působily 
na majitele tiskárny velice komicky, 
a tak je pro pobavení Herbenovi 
ukázali. Ten se však do nich začetl 
a své dojmy popisuje takto: „Ruko-
pis sice hbitý, ruka však nevypsaná 
a jako nervózní; pravopis, ano, ten 
potřeštěný pravopis právě byl kuri-
ózní! Pisatel zřejmě chodil do 
německé školy, neboť podstatná 
jména psal velkými písmeny, občas 
psal š po německu, pro dlouhé í 
pravidelně určoval si značku ý 
a mnoho jiných nedorozumění. Doma jsem se 
začetl do rukopisu a viděl jsem: jsou to 
obrázky z venkovského života, většinou leg-
race; jsou to anekdoty staré i nové a pokusy 
vykreslit figuru něčím nápadnou. Dvě dobré 
vlastnosti spisovatelské skrývaly se v tom 
balíku: pisatel uměl bystře dívat se na lidi 
a uměl si najít k věci slovo tak přiléhavé, že 
vždycky dobře sedělo.“

Byl to právě Jan Herben, kdo objevil 
Rakousův talent a položil základ této umě-
lecké osobnosti. Vybral si jednu povídku, 

humoresku s názvem Baby 
z panské stodoly, opravil ji 
a upravil, „oblékl do nových 
šatů“. Byl to také právě on, kdo 
přeložil autorovo německé 
jméno na české – Vojtěch 
Rakous. Takto vylepšený text 
pak Herben zaslal redaktoru 
týdeníku Naše hlasy, Josefu 
Miškovskému. Ten se nadchl, 
povídku otiskl a Rakous pak 
několik dalších let pravidelně 

přispíval do tohoto periodika svými texty. 
A byl to znovu Herben, kdo vzápětí seznámil 
Rakouse s Rudolfem Pokorným, redaktorem 
Palečka, v němž Rakous následně publikoval 
mnoho svých humoresek. V této době však 
ještě žádná z Rakousových povídek neměla 
židovskou tematiku, přestože autor mnoho 
čerpal ze vzpomínek na svůj rodný kraj. 
A nyní ještě jednou přichází na scénu Herben, 
který od počátku viděl v autorovi takový 
potenciál! Tentokrát upozornil na jeho tvorbu 
Karla Fischera, redaktora Kalendáře českoži-

dovského, oné knížečky, kterou před lety 
Rakous tolik hltal.

A tak přichází nová fáze Rakousovy 
tvorby. Fischer, vědom si Rakousova židov-
ského původu, žádal po něm pro svůj Kalen-
dář „českožidovskou povídku s vlasteneckou 
tendencí“. Rakousovi to nebylo příliš po chuti, 
ale nakonec napsal na Fischerovo naléhání 
postupně povídky dvě; V červáncích nové 
doby a Světoobčan. „Třetí už jsem nesvedl, 
ale Karel Fischer dlouho říkával, jaká že by to 
byla dobrá věc, kdyby zase jednou taková 
povídka v kalendáři byla. – Už nebyla...“ 
vypráví Rakous v povídce Ještě hrst vzpomí-

nek. Přestože Kalendář českoži-
dovský a lidé kolem něj Rakouse 
uchvátili, ona „vlastenecká ten-
dence“ mu byla cizí a nepřirozená.

Začal však více vzpomínat na 
své dětství a mládí v obci Starý 
Brázdim. Myslel na zapadlé židov-
ské chaloupky na vesnici a jejich 
obyvatele. Na židovské ženy, mat-
ky, které už srostly se svou vesnicí 
a nedovedly si představit jiný život, 
přestože nebyl snadný. A na jejich 
děti, které naopak toužily po životě 
kdekoliv jinde, jen už ne v této 
malé vesničce. Přemýšlel o jejich 
trápeních a starostech, ale i o drob-
nostech každodenního 
života, které jim přiná-
šely upřímnou radost. 
To vše staré a známé 

nahlížel nyní obohacen o nové po-
znatky a názory a nová setkání.

„Lákalo mne zachytit, pokud 
bych to dovedl, život těchto lidí, 
život na pohled tak prostinký 
a průhledný se všemi jeho velkými 
trudy a malými radostmi,“ popi-
suje Rakous v článku O Karlu 
Fischerovi. A tak se o to pokusil. Začaly 
vznikat povídky, které vyprávěly o venkov-
ských Židech a jejich židovství tak jako nikdy 
dříve. Jedinečné příběhy ne „o Židech“, ale 
o českém venkově, jehož jsou židovští obyva-
telé samozřejmou a nedílnou součástí. Stejní 
se svým okolím ve způsobu vesnického 
života i řešení každodenních problémů a sou-
časně jedineční ve své žité židovské tradici, 
kterou Rakous tak dobře znal z mládí. Židov-
ské postavičky tvoří podle Rakousova obrazu 
neodmyslitelnou a přirozenou část českého 
venkova. Tohle konečně byly texty, na kte-
rých se shodl i s Karlem Fischerem! A tak se 
začaly v Českožidovském kalendáři znovu 
objevovat Rakousovy povídky. Přirozeně čes-
kožidovské – avšak bez násilné „vlastenecké 
tendence“. A nejen v Kalendáři, ale také 
v Českožidovských listech, v Tribuně, 
v Národních listech a ještě v dalších periodi-
cích se uplatnil Rakousův jedinečný humor, 
jednoduchý sloh a už Herbenem opěvovaný 
smysl pro výstižný popis. Po úspěšných člán-
cích a povídkách byla Spolkem českých aka-
demiků Židů vydána první sbírka Rakouso-
vých povídek knižně. Publikace nesla název 
Vojkovičtí a přespolní, podle jedné z poví-
dek. Kniha byla čtenářskou veřejností i kriti-

kou přijata s nadšením. Psal se rok 1910 a od 
té doby byla stejnojmenná sbírka vydána ještě 
mnohokrát, ovšem pokaždé obsahovala jiný 
výběr povídek. Obdobným způsobem se 
dostalo několikerého vydání i následující 
Rakousově knize pod názvem Modche a Rézi 
a v rámci těchto dvou knižních titulů vyšlo 
postupně velké množství Rakousových poví-
dek. Do začátku druhé světové války vyšlo 
Rakousovo dílo postupně v sedmi knižních 
vydáních, což naznačuje velikou popularitu 
jeho tvorby. Za zmínku stojí také to, že roku 
1926 byl cyklus Modche a Rézi dokonce 
zfilmován. Přesto podlehnout zdání, že se 
z něj stal slavný spisovatel, by bylo mylné.

Rakous byl sice v této době již aktivním 
členem českožidovského hnutí a zasazoval se 
svými články a povídkami o asimilaci čes-
kého židovstva. Poukazoval také na nutnost 
vzniku židovských škol a pozvednutí českého 
jazyka a brojil proti tzv. „němčícím Židům“ 
nebo i proti těm, kteří houfně odpadali od své 
víry a tradice a zapomínali na své židovství. 
Jako spisovatel byl však přes svou relativní 
oblíbenost stále na okraji hlavního proudu 
literatury a psaním se nikdy ve skutečnosti 
neživil. A ani nechtěl. V civilním životě zůstal 
ševcem. Usadil se v Praze. Oženil se s o deset 
let mladší Emílií Neumannovou a měl s ní 
dvě děti, kterým dal typicky česká jména – 

Josef a Boženka (není bez zajíma-
vosti, že syn Josef si své příjmení 
nechal úředně změnit na Rakous 
pár měsíců před tatínkovou smrtí). 
Ve svém ševcovském krámku však 
Vojtěch Rakous ve volných chví-
lích tvořil povídky a eseje, které 
nám dnes svým jedinečným jazy-
kem podávají vzácnou zprávu 
o podobě česko-židovského ven-
kova a zároveň nás těší svým las-
kavým humorem.

A nejen nám, ale i Rakousovi samému 
dodala jeho vlastní literatura unikátní pozná-
 ní – poznání sebe sama. Na začátku stál chla-
pec, který nerozuměl vlastnímu židovství 
a nespatřoval ve svých souvěrcích nic, s čím 
by se mohl ztotožnit. Na konci je člověk, který 
našel a pochopil svou tradici a přijal své 
židovství – paradoxně však až poté, co je nej-
dříve opustil. Skrze českou literaturu nalezl si 
Rakous cestu k židovské víře. A tak v jedné ze 
svých povídek, která vyšla v další sbírce Voj-
kovičtí a přespolní roku 1925, poznamenává: 
„Jsem věřícím židem, byť ne rituálně věřícím, 
a židovství je mi kusem života. Ale i kdybych 
nebyl židem věřícím, šel bych životem až do 
konce jako Žid.“

◗ Ráchel Polohová

Použitá literatura: DONATH, Oskar. Židé a židovství 
v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 
Vrchlického do doby přítomné. Brno: Oskar Donath-
nákladem vlastním, 1930. OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon 
české literatury: osobnosti, díla, instituce. Vydání 1. Praha: 
Academia, 1985–2008. (7 sv.), ISBN 80-200-0797-0. 
RAKOUS, Vojtěch. Ještě hrst vzpomínek. In: Kalendář čes-
ko-židovský. Praha: Spolek českých akademiků-židů, 1910–
1911. Číslo 30. (Str. 94–99) RAKOUS, Vojtěch a OTRUBA, 
Mojmír, ed. Vojkovičtí a přespolní. Vydání 1. Praha: 
Československý spisovatel, 1986. RAKOUS, Vojtěch. Voj-
kovičtí a přespolní. Sv. 2. Vydání 6. doplněné. Praha: 
Obelisk, 1925. RAKOUS, Vojtěch a VAŠÁK, Čestmír, 
ed. Modche a Rezi. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1968.

Tevet 5776

Postavy Modche a Rézi 
jsou zmíněny i na 

Rakousově náhrobku. 
Stejnojmenná kniha 

vyšla v mnoha 
různých vydáních.
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Židé na tomto území nejspíš žili už 
v dobách Římského impéria, kdy se 

Štrasburk ještě jmenoval Argentoratum, ale 
neexistují pro to žádné hmatatelné důkazy, 
první doložená zpráva pochází až z pera 
Benjamina z Tudely, který štrasburskou 
komunitu popisoval jako jednu z nejvíce 
vzkvétajících komunit v Německu. Alsasko 
bylo totiž v té době součástí Svaté říše řím-
ské. Jako ostatním obcím v Porýní, ani jemu 
se nevyhnulo řádění křižáků, zejména během 
druhé křížové výpravy. Tak jako všude jinde 
v Evropě i zde Židé žili v komunitách „chrá-
něných“ císařem, biskupem, místními kníža-
ty nebo svobodnými městy, ale ochrana to 
byla velmi nejistá a museli za ni platit a často 
úplně všem. Jak rostla moc církve a měst, 
přibývalo omezení a zákazů a Židé se tak 
nakonec mohli živit pouze drobným obcho-
dem, obchodem s dobytkem a koňmi a půj-
čováním peněz.

Placení výpalného městu, císaři i bisku-
povi ale nebylo štrasburským Židům nic 
platné. Mor se ještě ke Štrasburku ani nepři-
blížil, když díky zprávám přicházejícím 

z jiných míst zachvátila město panika a Židé 
byli obviněni z trávení studní. Přestože se tři 
městští zastupitelé snažili Židy bránit, byla 
v sobotu 14. 2. 1349 židovská čtvrť obklí-
čena, stovky jejích obyvatel pochytány 
a upáleny přímo na židovském hřbitově. 
Jejich majetek byl samozřejmě zkonfisko-
ván. Císař Karel IV. nejprve vyhrožoval 
městu sankcemi za zmasakrování jeho Židů, 
ale vcelku záhy mu odpustil. Během pár 
týdnů do města mor samozřejmě dorazil.

Po tomto pogromu bylo Židům zakázáno 
žít ve Štrasburku a tento zákaz skončil až 

Velkou francouzskou revolucí. Alsasští Židé 
se tedy usadili na venkově a dodnes jsou 
v mnoha vesnicích k vidění synagogy, mikve 

a hřbitovy. Pro jednání s vrchností v dobách 
nestability Židé volili tzv. štadlanim, kteří 
vyjednávali jménem celé komunity. Jedním 
z nejznámějších byl alsaský rodák Josselman 
z Rosheimu, který zasvětil celý svůj život 
bránění svých souvěrců před císaři Maxmili-
ánem I. a Karlem V. V roce 1618 začala tři-
cetiletá válka, během které bylo Alsasko 
plundrováno Švédy i císařskými a Židé sdí-
leli neradostný osud všech místních obyva-
tel. V roce 1689, tedy pár let po válce, zde 
bylo napočítáno 525 židovských rodin, což 
odpovídalo přibližně 2600 lidem. Zničené 
Alsasko se po Vestfálském míru stalo sou-
částí Francie a s obnovou zdejšího kraje 
došlo i k prudkému nárůstu židovské popu-
lace, takže za vlády Ludvíka XVI. bylo již 
napočítáno zhruba dvacet tisíc Židů ve sto 
padesáti komunitách.

V roce 1791 Národní shromáždění dalo 
všem francouzským Židům plné občanství 

a zrušilo všechny zvláštní daně a zákazy 
pobytu na ně uvalené. Došlo tehdy i k obno-
vení komunit ve Štrasburku a Colmaru. 

Několika rodinám se podařilo zbohatnout, 
nicméně většina alsaských Židů zůstávala 
stále velmi chudá a také tradičně nábožensky 
založená. V roce 1807 se Napoleon rozhodl 
ustavit Velký Sanhedrin a vytvořením „kon-
zistoře“ získal jednoho mluvčího všech fran-
couzských Židů.

V šedesátých letech 19. století začali Židé 
v hojných počtech opouštět vesnice a stěho-
vali se do měst. V roce 1870 se Alsasko po 
prusko-francouzské válce opět stalo součástí 
Německa a mnoho Alsasanů, mezi nimi 
značné množství hlavně mladých Židů, 
opustilo Alsasko a odešlo do Francie, severní 
Afriky a Ameriky. Tato emigrace zasadila 
těžkou ránu venkovským židovským obcím, 
ze které se již nevzpamatovaly. Během první 
světové války Alsasané bojovali jak na 
straně Německa, jehož byli součástí, tak na 
straně Francie, kam mnozí dezertovali, 
a Alsasko bylo místem mnoha těžkých bojů. 

prosinec 2015/leden 2016

➤

Velká synagoga byla nacisty zničena v roce 1940. 
(foto: Wikipedie)

Nové komunitní centrum a Grande synagogue de la paix slouží štrasburským Židům od konce padesátých let.

8

Jak se žilo a žije (reformním) 

Židům v Alsasku
Alsasko je pruh země ohraničený na západě pohořím Vogéz a na východě řekou Rýn, o který se opakovaně přeta-
hovalo Německo s Francií, až definitivně připadl Francii. Historie alsaských Židů je tedy součástí historie francouz-
ských Židů, ale přesto se v mnohém odlišuje.
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Šlomo 
Sand 
v Praze

Dne 26. 11. se 
v prostorách FF UK 
v Praze v rámci akce 
nazvané „Týden diver-
zity“ uskutečnila před-
náška izraelského pro-
fesora historie Šloma 
Sanda. Ten je znám 
především díky svým 

několika kontroverzním knihám, z nichž 
jedna – Jak byl vynalezen židovský národ – 
se nedávno dočkala českého překladu. Před-
náška nesla stejný název a podle slov autora 
měla vlastně podat ve zhuštěné podobě 
hlavní teze knihy pro všechny, které její 
obsah zajímá, ale nechce se jim ji číst.

Hlavní myšlenky, kterým se profesor 
Sand v přednášce věnoval, se dají zhruba 
shrnout do následujících bodů:

Židé nikdy nebyli Římany vyhnáni 
z Izraele. Mýtus o vyhnání Židů byl „vyna-
lezen“ křesťanskými teology, kteří (ve sku-
tečnosti dobrovolný a ekonomicky motivo-
vaný) odchod Židů z Izraele vykládali jako 
trest B-ží, což později přejala i rabínská tra-
dice (mimo jiné i na základě připodobnění 
k událostem babylonskému zajetí).

Většina Židů, kteří zůstali v Izraeli, poz-
ději přestoupila na islám a jejich potomci 
jsou dnešní Palestinci a izraelští Arabové.

Většina Aškenázů má svůj původ 
v národu Chazarů, kteří ve středověku hro-
madně konvertovali k judaismu.

Podle práva krve tedy mají Palestinci 
a izraelští Arabové na izraelskou zemi větší 
právo než většina izraelských Židů.

Na závěr přednášky byl dán prostor dota-
zům z publika a diskuze se povětšinou točila 
kolem povahy státu Izrael, který profesor 
Sand označil za rasistický a nedemokratický 
(zejména na základě toho, že z izraelských 
Arabů činí občany druhé kategorie).

Věnovat se nějakému zevrubnějšímu 
rozboru Sandových tezí se vymyká možnos-
tem rozsahu tohoto příspěvku i kompetencí 
jeho autora, je však třeba poznamenat, že 
většina stanovisek, která Sand zaujímá, jsou 
menšinová a kontroverzní (zejména tzv. 
„Chazarská hypotéza“ je značně problema-
tická, chybí pro ni věrohodné doklady a má 
dnes jen málo zastánců; zato ale jeho teze 
o dobrovolném odchodu Židů z Izraele se 
jeví jako plausibilní). Zájemcům o další 
studium mohu doporučit Sandovu výše zmí-
něnou knihu a internet, kde lze (např. na 
anglické Wikipedii) dohledat kritiku Sando-
vých tezí.

◗ mše, foto: Varda Sand, Wikipedia

Po první světové válce se Alsasko stalo opět 
součástí Francie.

V srpnu 1939, po začátku druhé světové 
války, francouzká vláda evakuovala 380 000 
Alsasanů na jih Francie. V červnu 1940 při-
šli do Štrasburku Němci a v červenci dostali 
Alsasané povolení vrátit se do nově vznik-
lého protektorátu, samozřejmě s výjimkou 
Židů, naopak ti zbývající byli z Alsaska 
vyhnáni. Vzápětí 12. září nacisté zničili 
štrasburskou Velkou synagogu, ze které 
předtím vykradli zařízení a varhany. Během 
války bylo deportováno a zavraždeno 73 800 
francouzských Židů, z nichž se mnozí 
aktivně zapojili do odbojové činnosti.

Během 20. století přišlo do Alsaska 
a Francie obecně několik imigračních vln 
Židů z různých koutů světa – ze střední 
Evropy, Německa a Maghrebu. A naproti 
tomu se mnoho alsaských Židů, hlavně nábo-
žensky založených, rozhodlo pro aliju do 
Izraele, zejména po Šestidenní válce. Za 
všechny lze zmínit André Nehera, krom 
jiného odborníka na dílo našeho pražského 
Maharala, který ještě před odjezdem do Izra-
ele založil katedru židovských studií na štras-
burské univerzitě. Alsaská komunita v Jeru-
zalémě tradičně organizuje na druhý den Roš 
ha-šana bohoslužbu a kiduš, kde se servíruje 
kugelhopf (alsaská verze bábovky) a šnaps.

Dnes najdeme ve Štrasburku minimálně 
šestnáct synagog, od liberální (jediné) až po 
chasidské a charedi a různé míry ortodox-
nosti mezi nimi. Dále také jednu ješivu, 
košer menzu v rámci univerzity, židovskou 
střední školu Akiva a technicky zaměřenou 
střední školu ORT. Žádné oficiální statistiky, 
kolik žije ve Štrasburku Židů, neexistují, 
protože shromažďování takových údajů je 
zákonem zakázáno, podle neoficiálních 
informací je to ale zhruba 15 000 lidí, větši-
nou zcela sekularizovaných.

Protože v roce 1905, kdy Francie pro-
vedla odluku církve od státu, bylo Alsasko 
součástí Německa, funguje tu stále systém 
vytvořený Napoleonem. Díky tomu jsou 
katoličtí kněží, protestantští faráři a kon-
zistorní rabíni placeni státem. Komunity, 
které nejsou součástí konzistoře (liberální, 
chabad, některé charedi), si musí platit 
rabína a veškeré náklady ze svého.

Progresivní judaismus se ve Francii 
v minulosti příliš nerozšířil. První reformní 
komunita byla založena v Paříži až v roce 
1907, ale protože ortodoxní (v té době spíše 
tradiční) konzistoř adoptovala některé 
reformní prvky, nemělo mnoho Židů potřebu 
zakládat liberální komunity. Nicméně od 
osmdesátých let 20. století se konzistoř stává 
více a více ortodoxní a dialog mezi konzis-
toří a liberálními kongregacemi je čím dál 
těžší a lze bez nadsázky říct, že v součas-
nosti je na bodu mrazu. Aby liberální komu-
nity zlepšily svou pozici při jednání se stá-
tem a konzistoří, pracují v současnosti na 
založení federace.

Liberální komunita ve Štrasburku (UJLS, 
L‘Union Juive Libérale de Strasbourg) byla 

založena v roce 1992 a je jedinou svého 
druhu v celém Alsasku. Pro přibližně sto 
rodin zajišťuje výuku pro děti, přípravu na 
bar/bat micva, studium Tóry pro dospělé 
a přednášky na zajímavá témata. Boho-
služby (kabalat šabat každý týden, šabat 
šacharit jednou za čtrnáct dní a všechny 
svátky) vede chazan a rabín, který je zaměst-
nán na poloviční úvazek.

◗ Baptiste David, Karolína Flídrová

Zdroje: Juifs d’Alsace au XXème siècle (kolektiv autorů 
pod vedením Freddy Raphaëla), 2015. 
Mille ans de cultures ashkénazes (kolektiv autorů), 1998
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/strasbrg/hist/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/historiq/histo/index.htm

Pasul svitky Tóry ve zrušené synagoze v Mutzigu. 
(foto archiv autorů)

Židovský hřbitov v Rosenwilleru. (foto archiv autorů)
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Hans Christian 
Andersen

➤

Hans Christian Andersen (1805–1875) 
je znám především jako autor pohá-
dek. Povídku, kterou zde čtenářům 
předkládáme, sepsal před sto padesáti 
lety. Roku 1863 ji do češtiny přeložil 
Josef Mikuláš Boleslavský a vyšla 
v souboru H. C. Andersena Povídky 
a báchorky – jedné z prvních sbírek 
Andersenových pohádek uveřejněných 
v češtině. V dalších se již neobjevovala. 
Pro čtenáře Maskilu ji letos nově přelo-
žil Martin Benda.

Mezi spolužáky v jedné farní škole byla 
i jedna hodná, pozorná a velmi šikov-

ná židovská dívka. Jednoho předmětu se 
však účastnit nesměla – náboženství. Chodila 
přeci do křesťanské školy.

Místo toho si měla číst v učebnici země-
pisu anebo počítat, ale s tím byla vždy brzy 
hotova. A tak přesto, že měla učebnici stále 
otevřenou, už z ní nečetla a poslouchala 
výklad pana učitele. Ten si toho také brzy 
všiml; byla totiž snad nejpozornější z celé 
třídy.

„Čti si ve své knize!“ pověděl učitel 
vstřícně, ale s vážností. Ona se na něj zadí-
vala krásnýma černýma očima, a když se jí 
pak pan učitel také na něco zeptal, odpoví-
dala lépe než ostatní. Učitelův výklad totiž 
skutečně poslouchala, chápala jej a navíc 
měla dobrou paměť.

Otec dívky byl chudý a poctivý člověk. 
Když ji zapisoval do třídy, vymínil si, že ji 
nebudou učit křesťanské víře. Co by si však 
pomyslely ostatní děti, kdyby na hodiny 
náboženství odcházela ze třídy? Ale zůstávat 
ve třídě vlastně také nemohla. 

Pan učitel proto zašel za tatínkem a požá-
dal ho, aby buď dceru ze školy odhlásil, 
nebo svolil, aby se stala křesťankou. „N e-
mohu vydržet pohled do těch žhnoucích očí, 
dychtivých po slovech Spasitele,“ řekl pan 
učitel.

Tatínek se rozplakal. „Sám znám z naší 
víry jen málo, ale její matka byla skutečně 
dcerou Izraele, pevná ve víře. Na její smr-
telné posteli jsem jí slíbil, že naše dítě nikdy 
nebude pokřtěno a tento slib musím dodržet. 
Pane učiteli, je to pro mne jako smlouva 
s Bohem.“

A tak židovská holčička musela ze školy 
odejít.

Uběhla léta.
Nahoře v jutském kraji, v nejmenším 

z ku   peckých měst, ve skromném měšťan-
ském domě sloužila chudá dívka židovské 
víry, jmenovala se Sára. Měla ebenově černé 
vlasy a oči tmavé a přesto plné lesku a světla, 
jako mívají dcery Orientu. Výraz ve tváři 
dospělé dívky byl stejný jako tenkrát, když 

sedávala za školní lavicí. Každou neděli 
byly z kostela slyšet varhany a zpěv farníků, 
zaznívaly přes ulici až do domu, kde tahle 
židovka pilně a oddaně pracovala. „Budeš 
světit šabat!“ zněl její zákon, ale pro křes-
ťany byl šabat – tedy sobota - den pracovní. 
Mohla ten svátek ctít jen v srdci, což jí ale 
moc radosti nepřinášelo. Jenže, co jsou ale 
pro Boha dny a hodiny, napadlo ji. A tak 
rozjímala o křesťanské neděli, za zvuků mše, 
které se v tu klidnou chvíli donesly dokonce 
až k jejímu škopku. Četla si jen ve Starém 
zákoně, posvátném jejímu lidu. Velmi jí totiž 
ležel na srdci slib, se kterým se jí a panu 

učiteli svěřil tatínek, když odcházela ze 
školy; slib, který učinil umírající matce, že 
Sára neopustí víru svých předků a nestane se 
křesťankou. Nový zákon pro ni byl a zůstane 
zavřenou knihou, jakkoli si na ni ze školní 
lavice dobře pamatuje. 

Jednoho večera usedla v rohu sednice 
a poslouchala svého pána, jak nahlas před-
čítá. A nebyla to evangelia. Ne, četl ze staré 
dějepisné knihy. Takové čtení může klidně 
poslouchat. Bylo to vyprávění o uherském 
rytíři, kterého zajal turecký paša. Nechal ho 
uvázat mezi voly, bičovat a vůbec mu půso-
bil nezměrnou bolest.

Rytířova žena prodala všechny své 
šperky, zastavila hrad i pozemky a mezi 
sebou vybrali také rytířovi přátelé ohromné 
sumy, jelikož výše požadovaného výkup-
ného byla skoro k neuvěření. Díky tomu byl 
z otroctví propuštěn, a tak se mohl nemocný 
v bolestech vrátit domů. 

Brzy na to se zemí rozšířila výzva k boji 
proti nepřátelům křesťanství. Vytrhla z po -
klidu i tohoto nemocného muže. Nechal se 
posadit na bojového koně, tváře se mu pro-

lily krví, kdysi ztracené síly jakoby se vrátily 
a tak vyrazil vstříc vítězství. Zajal a odvedl 
do svého hradního vězení právě toho Turka, 
který jej dříve vystavil takovému utrpení 
a ponížení. Rytíř se svého zajatce zeptal:

„Co myslíš, že tě teď čeká?“
„Ano… Odplata!“ odvětil Turek.
„Ano, křesťanská odplata,“ řekl rytíř. 

„Naše víra nás učí odpuštění naším viníkům 
a k milování bližních. Bůh je láska! V míru 
se vrať domů, ke svým milým a buď mírný 
a laskavý k trpícím.“

Zajatec propukl v pláč. „Jak jsem toto 
mohl tušit? Čekal jsem utrpení a ponížení, 
proto jsem raději pozřel prudký jed. Není mi 
pomoci, za pár hodin zemřu! Ale než sko-
nám, nauč mě té krásné víře, plné lásky 
a milosrdenství. Je veliká a božská. Ať v této 
víře, jako křesťan, zemřu!“ 

Přání mu bylo splněno.
Vyprávění toho příběhu naslouchali 

všichni přítomní, nejvíce však zasáhlo dívku 
v koutě, židovskou služebnou Sáru. Slzy jak 
hrách jí vyhrkly v jejích lesklých černých 
očích, seděla s dětským pohledem jako ten-
krát ve škole, když poznávala velikost svaté 
pravdy. Slzy jí stékaly po tvářích.

„Nedovol mému dítěti stát se křesťan-
kou!“ tato poslední matčina slova jí v duši 
zněla zároveň s přikázáním „Cti otce svého 
i matku svou.“

„Přeci nejsem pokřtěná, říkají mi židovko. 
Nadávali mi tak minulou neděli sousedovic 
kluci, když jsem postávala u vchodu do kos-
tela a dívala se dovnitř na hořící oltářní 
svícny a zpívající lidi v kostele. Od školních 
let cítím vycházet z Kristovy víry sílu, jako 
vychází zář ze Slunce, a ta mi proniká až do 
srdce. Ale maminko, nechci tě v hrobě zkla-
mat! Nesmím porušit slib, který ti tatínek 
dal! Nebudu číst křesťanskou bibli, budu se 

prosinec 2015/leden 201610

Židovská dívka

Rolighed, letní sídlo Moritze a Dorothey Melchiorových.

Hans Christian Andersen, jak jej v roce 1867 zachytil 
Israel Berent Melchior.
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držet Boha svých předků!“
Uběhla léta.
Pán domu zemřel a paní nastaly těžké 

časy. Služebnou si již nemohla dovolit, ale 
Sára přesto zůstala, v nouzi paní pomáhala. 
Udržovala domácnost, pracovala do noci, 
vlastníma rukama zajišťovala chléb, žádný 
příbuzný se rodiny neujal. Paní scházela 
každým dnem a celé měsíce trávila na lůžku. 
Sára bděla, pečovala, pracovala, byla pro 
zchudlou domácnost hotovým požehnáním.

„Tamhle je bible,“ ukázala nemocná. „Čti 
mi trochu v tento dlouhý večer, potřebuji 
slyšet Božího slova.“

A Sára sklopila hlavu, vzala do rukou 
bibli a jala se předčítat. Často uronila slzu, 
ale zrak a duše se jí pomalu projasňovaly. 
„Matko, tvé dítě se nesmí dát pokřtít, stát se 
jedním z nich, to jsi žádala a to chci také 
splnit, dohodli jsme se na tom zde na zemi. 
Ale nahoře nad zemí je vyšší pravda od 
Boha, ,On nás provází smrtíʻ – ,On sestupuje 
na Zem a když žíznivou napojí, učiní ji nad 
míru bohatouʻ – teď rozumím! Ani nevím, 
jak jsem k tomu přišla! Pomocí Něj – Skrze 
Něj! – Krista!“

I trhla sebou, když vyslovila toto svaté 
jméno, tělem jí projel plamen křtu, silnější 
než mohlo její tělo snést. Byla najednou 
bezmocnější než ta, o kterou pečovala.

„Chudák Sára, ta práce ji vyčerpala.“
Odnesli ji do nemocnice pro chudé, kde 

také skonala. Pak ji pohřbili, ale ne na křes-
ťanský hřbitov, tam nebylo pro takové 
židovky místo. Kdepak, za hřbitovní zeď ji 
dali.

Ale Boží Slunce, které svítilo na křesťan-
ské hroby, dosáhlo i na její hrob za zdí. Písně 
žalmů, nesoucí se nad hřbitovem, byly slyšet 
i u jejího hrobu. A tak se i tady splnil příslib: 
„Vzkříšení je v Kristu, v Pánu, který řekl 
svým následovníkům: ‚Jan křtil vodou, vy 
však budete pokřtěni Duchem svatým.‘“

◗ Přeložil Martin Benda, foto: Wikipedia

Židovské postavy 
v Andersenových 
textech

Pohádku či spíše povídku Židovská dívka 
(Jødepigen) napsal Hans Christian Andersen 
v roce 1855. Podnětem byly reakce dánské, 
většinově protestantské společnosti na pro-
bíhající emancipaci Židů. O šest let předtím, 
schválením ústavy z roku 1849, získali Židé 
v Dánském království společně s ostatními 
menšinami plná občanská práva. Dávno 
předtím, jako čtrnáctiletý, se stal mladý 
Andersen po příchodu do Kodaně svědkem 
protižidovských výtržností, které se citli-
vého mladíka musely dotknout.

Židovské postavy se v jeho textech pak 
objevily několikrát, a vždy měly v zásadě 
pozitivní roli. V románu Jen šumař (1837) je 
to bohémská, vykořeněná hudebnice Naomi. 
Ahasver (1847) kombinuje legendu o věč-
ném poutníkovi s pokusy o živé líčení histo-
rických událostí. V Být či nebýt (1857) je to 
opět mladá inteligentní Esther, jejíž před-
časná smrt navrátí pochybovači Nielsovi 
víru v nesmrtelnost duše (a do jisté míry 
nechá zvítězit romantickou citovost nad 
osvícenským racionalismem). Šťastný Peter 
(1870) je příběhem nadaného skladatele, 
který se pílí dobere úspěchu; jeho židovství 
je zde marginální.

V Andersenově textu se mísí teologické 
tázání po možnosti spásy jinověrců s osví-
censkou myšlenkou tolerance. Měl by být 
dobrý člověk, jímž obětavá Sára bezpochyby 
je, zbaven naděje na věčnou blaženost jen 
proto, že nepřijala křest? V Sářině případě je 
problém doveden do krajnosti: dívka s živou 
zbožností a zájmem o katechismus ztrácí 
právo na vzdělání a ani po smrti obou rodičů 
se nenechá pokřtít (což by mohlo podstatně 
zlepšit její situaci) – právě z úcty k rodičům, 
snahy dodržet příkaz Desatera.

Andersen toto dilema řeší důrazem na 
niternou víru, neokázalou, ale tím silnější. 
Zde je patrný vliv osvícenství, ještě více 
však pietismu. Křest Duchem svatým, který 
přichází ihned po plném vnitřním přijetí 
křesťanství, už nevyžaduje oficiální církevní 
obřad a všem kolem zůstává skrytý. Zásadní 
je právě opravdovost obrácení, tak důleži-
tého v protestantském prostředí.

Když mladičká Sára v důsledku přepra-
cování zemře, je jí odepřeno místo na hřbi-
tově; kdyby byla méně hodná, ale křesťanka, 
dostalo by se jí řádného pohřbu. Osiřením, 
těžkým životním osudem i předčasnou smrtí 
má všechny vlastnosti romantické hrdinky. 
Židé byli – společně s „cikány“, loupežníky 
a dalšími lidmi na okraji společnosti – vděč-
nými postavami romantické literatury. Se 
stereotypností a poněkud naivní prvopláno-
vostí na nich bylo možné ukázat velká 
osobní dilemata, přehrávat dramata. Autoři 
však leckdy skutečné Židy neznali, nedo-
vedli se vmyslet do každodennosti židov-

ských komunit a rodin, obvykle měli 
i značně povrchní znalosti o židovském 
náboženství. Tento problém řešila postava 
osamělého Žida. Žid na cestě, vystupující 
bez souvěrců, a nechávající tím více vynik-
nout individuální přednosti a ctnosti, umož-
ňuje autorovi exemplárně předvést dilemata 
vznikající multináboženské společnosti. 
Setkáváme se s ním i u dalších autorů, napří-
klad Lessinga či Goetha. 

Andersenovi osamělí Židé jsou toho 
dokladem: zdá se nám nepravděpodobné, 
aby chudá židovská rodina žila zcela bez 
kontaktů se židovskou obcí, byť i vzdálenou. 
Nevzdělaný otec je zcela bez kontaktů, a tře-
baže si kdysi vzal zbožnou ženu, nyní se 
s žádnými Židy nestýká. Tato ve své době 
nepříliš pravděpodobná situace pak vede 
k tomu, že se o osud osiřelé dívky nezajímají 
ani příbuzní ani žádné židovské dobročinná 
organizace (které v té době v Dánsku 
existovaly).

Nehledě na poněkud vykonstruovanou 
vý  chozí pozici všech postav se podařilo 
Andersenovi vystihnout problém, který při-
nášela emancipace, a sice čím dál obtížnější 
předávání židovských tradic. Právě díky 
emancipaci se mohli objevovat Židé, kteří 
vlastní náboženství znali jen málo nebo 
vůbec, rozhodně však ne natolik, aby je byli 
schopni předat svým dětem. Zároveň však 
neviděli rádi, když jejich děti hledaly 
duchovní potravu jinde – v křesťanském 
okolí. Na rozdíl od nevzdělanců (am ha-a-
rec), postrádajících židovské vzdělání, ale 
zachovávajících tradice a schopných jít pří-
ležitostně k vzdělanějším souvěrcům pro 
radu, byl tento nový typ „nevzdělaných“ 
Židů odsouzen k jakési minimalizaci 
duchovního života. Křest pak nemusel být 
jen důsledkem pragmatického kalkulu, ale 
toho, že se při svém duchovním hledání 
obrátili k tomu, co jim bylo přístupnější...

Lidé hledající opět cesty k židovským 
duchovním pramenům, jako byli Franz 
Rosenzweig, Franz Kafka či Jiří Mordechaj 
Langer, byli spíše výjimkou nežli pravidlem. 
Všichni jsou dokladem opačného trendu, 
reagujícího právě na jistou ztracenost svých 
rodičů, a dva z těchto tří se o křesťanskou 
spiritualitu vážně zajímali.

Emancipované, asimilující se Židy 
Andersen znal, přinejmenším příslušníky 
bankéřsko-inženýrské rodiny Melchioro-
vých, s nimiž se přátelil a u nichž strávil 
konec života. Znal tedy jejich dilemata 
a kompromisy s tradicemi jejich prarodičů: 
pokrmy podávané na večírcích a při divadel-
ních představeních ve vile Rolighed 
(„Poklid“) jistě nebyly připravované z potra-
vin s hechšerem...

Třebaže to nebylo Andersenovým původ-
ním záměrem, mimoděk upozornil na důle-
žitost předávání židovských tradic a pocho-
pení vlastního duchovního dědictví.

◗ Ruth Jochanan Weiniger

11

U židovské rodiny Melchiorových strávil Andersen 
závěr života (na snímku z jejich rodinného sídla 
Rolighed je Andersen třetí zleva).

Mgr. Martin Benda *1983 v Praze

Někdejší studentský novinář, milovník 
Severu a nyní pracovník klientských 
služeb ExxonMobilu. Čtyři roky studo-
val dánštinu na Filozofi cké fakultě (titul 
Mgr. ze stejné fakulty si však nese z obo-
ru politických teorií a soudobých dějin).

➤
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Anketa Maskilu
Druhé místo v kategorii 
hudebních skupin letošní 
soutěže Český slavík zís-
kala skupina Ortel, spříz-
něná s krajní pravicí. Co to 
prozrazuje o celkovém 
naladění ve společnosti? 
(A jak moc to brát vážně?)

Jan Rejžek (hudební a filmový kritik): Ke „zhnědnutí“ společnosti 
přispívá především sám prezident, viz jeho účast na Albertově vedle 
nácka Konvičky, kterého tím pádem jako by legitimizoval, stíhání 
nestíhání. Druhé místo pro Ortela zařídily hlasy jeho podporovatelů, 
s tím nic nenaděláme, ale šokovalo mě, že nikdo z přítomných v sále 
nedal jakkoliv najevo odpor k jeho primitivní tvorbě a především 
ultrapravicovým postojům. Opět se tedy v přímém přenosu a bez-
trestně legitimizoval představitel zcela nepřijatelných názorů.

Šimon Holý (hudebník, moderátor, filmař): Předně bych řekl, že 
Český slavík není v současnosti relevantní cenou ani anketou a už 
roky prezentuje názor posluchače, který nemá potřebu hudbu ani 
texty reflektovat. Posluchače, který vyrostl v (post)socialistickém 
zázemí, který bere, co je mu předhozeno. Je to přesně typ člověka, 
který pak volí strany populistické nebo krajně pravicové. Člověk, 
kterého nejvíce ovlivňují masmédia a přebírá slepě jejich narativ. 

Každým rokem navíc hlasuje ve Slavíkovi méně lidí a druhé místo 
Ortelu při jejich aktivní základně tak není zcela překvapivé. Je to sice 
zpráva, která potvrzuje obecnou depresi a strach v některých skupi-
nách české společnosti, ale zároveň se nedá říct, že by byl obyčejný 
Čech extremista a xenofob. Spíš než vážně je tak třeba tento výsledek 
vnímat jako jakousi žlutou kartu obecné náladě a morálce prostoru, 
který společně obýváme.

Jan Jandourek (sociolog, novinář): Problém všech anket a sou-
těží jako právě Český slavík je v tom, že se jedná o samovýběr odpo-
vídajících, tedy odpovídá ten, kdo aktivně chce. Není to reprezenta-
tivní průzkum. Ve společnosti je odhadem dvacet procent lidí, kteří 
inklinují k extremistickým názorům, a je jedno, zda napravo či 
nalevo. Posun k radikálnějším seskupením je v Evropě patrný, může 
to tedy tak být i u nás, ale empiricky to prokáží až volby, protože ty 
jsou ten nejreprezentativnější průzkum.

Jiří Pehe (politolog): Význam druhého místa skupiny Ortel 
v anketě Český slavík bych nepřeceňoval. V anketě hlasuje poměrně 
malý počet lidí, čehož evidentně dokázala využít některá extrémně 
pravicová uskupení k tomu, aby hlasování ovlivnila. O celkovém 
stavu české společnosti výsledek příliš nevypovídá, protože i když 
v ní panuje momentálně značná míra xenofobie ve vztahu k uprchlí-
kům z islámského světa, politický střed u nás „drží“. Extremistické 
strany zůstávají na okraji. Jako závažnější se mi jeví počínání orga-
nizátorů gala večera a Nova TV, která jej vysílala, protože mohli – 
s jasným vysvětlením – Ortel na předávání cen nepozvat. 

Oslavy letošní Chanuky začaly v Praze 
v neděli 6. prosince zapalováním první-

ho chanukového světla v Jeruzalémské syna-
goze a vyvrcholily v sobotu 12. prosince 

oslavou na židovské obci, na jejímž pořádání 
se kromě ŽOP podílely Sportovní klub 
Hakoach, Bejt Simcha a Česká unie židov-
ské mládeže.

Program začal u hotelu Parkhotel v Hole-
šovicích. Zúčastnění si připomněli památku 
pražských Židů, kteří byli právě zde shro-
mažďováni před nástupem do transportu. 
Modlitbu El male rachamim zazpívala 
operní pěvkyně Jaroslava Maxová. Poté byla 
zapálena pochodeň, kterou pak účastníci již 
tradičního Chanukového běhu Hakoach 
donesli na druhý břeh řeky, do Maiselovy 
ulice, kde s její pomocí pražský rabín David 
Peter zapálil před židovskou radnicí chanu-
kuji. Pak se již oslavy přesunuly dovnitř. 
V sále v přízemí probíhal zábavný program, 
který moderovala dvojice Anna Polívková 

a Iby Pop. Mimo jiné zazpíval dětský 
pěvecký sbor Vycházející hvězda z Izraele, 
Jiří Jelínek přečetl dvě chanukové povídky 
Belly Chagallové, s kuchařskou show, zamě-
řenou na smažené sladkosti, vystoupil Hugo 
Hromas. Souběžně s hlavním programem 
probíhala v sále ve třetím patře swingová 
party České unie židovské mládeže. 

◗ red 

Chanuka 5776 
v Bejt Simcha

Chanuka v Praze

V neděli 6. prosince jsme uspořádali cha-
nukový workshop pro děti. Součástí 

programu byla společná výroba nevšedních 
chanukijí, výuka chanukových písniček 
a společné zapálení prvního světla. Všem 
děkujeme za účast a budeme se těšit na vidě-
nou na další dětské akci.

Pro hlavní chanukovou oslavu jsme pak, 
stejně jako loni, spojili své síly s dalšími 
židovskými organizacemi a připojili se 
k chanukové oslavě na pražské židovské 
obci. ◗

Zapálení pochodně u pamětní desky před holešovic-
kým Parkhotelem.

Chanukovým večerem na pražské židovské obci letos 
provázela dvojice Anna Polívková a Iby Pop.
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Kde vidíte příčiny současné uteče-
necké krize v Evropě?

Podle mě není možné odpovědět jedno-
značně, jaké jsou příčiny krize na Blízkém 
východě. Arabské jaro podle mě nedopadlo 
dobře, život lidí, alespoň většiny z nich, se 
v dotčených oblastech ekonomicky zhoršil. 
Další příčinou je demografický vývoj na 
celém Blízkém východě – za posledních 
třicet let se zde počet obyva-
tel zdvojnásobil, což zna-
mená, že mladí lidé si jen 
těžko hledají práci, s čímž 
souvisí frustrace a sociální 
nejistota. K tomu vznik Is-
lámského státu v Sýrii, teror 
vůči obyvatelstvu, neustálé 
boje v Afghánistánu – to vše 
nutí hlavně mladé muže 
opouštět domov. Pozoruji 
též, že se změnila úloha že-
ny-matky v rodině. V islá-
mu mají muži přirozený re-
spekt k matce, to už dnes ale 
úplně neplatí, ženy jsou čas-
to vytlačovány na okraj spo-
lečnosti a jejich nejdůleži-
tějším úkolem je rodit děti. 
K negativnímu vývoji na Blízkém východě 
určitě přispívají i moderní média, hlavně 
internet. Sama jsem četla vícero arabských 
internetových stránek, kde je přesně popiso-
vána trasa útěku, na kterou se denně vydává 
množství lidí.

Proč podle vás utíkají mladí muži?
Určitě proto, že jsou silnější a lépe zvlád-

nou útrapy cesty přes moře než ženy a děti. 
Utečenci z informací na internetu vědí, že 
když se jim podaří získat oficiálně azyl 
v některé zemi EU, mohou po třech měsících 
bez problémů přivést své nejbližší příbuzné 
(rodiče, sourozence, manželky a děti) do 
nového domova. Rakouská vláda momen-
tálně zkoumá možnost tzv. dočasného azylu 
na období třech let a chce omezit slučování 
rodin. To by mělo být možné jen v případě, 
kdy je hlava rodiny schopná samostatně, bez 
sociálních dávek, uživit svoji rodinu. Další 

podmínkou je vhodné ubytování a zdravotní 
pojištění. 

V čem vidíte příčiny, že většina ute-
čenců směřuje do Německa a do 
Skandinávie? 

Utečenci jsou díky internetu podrobně 
informováni o finančních dávkách a výho-
dách v jednotlivých zemích EU, a proto 

nemají zájem o azyl v Maďarsku, na Sloven-
sku anebo v Čechách.

Kdo jdou podle vás utečenci, kteří 
přicházejí do zemí EU?

To nelze při tak velkém množství s urči-
tostí říct. Podle mého názoru však finančně 
dobře situovaní Syřané už opustili zemi před 
delší dobou, žijí v sousedních zemích 
a nadále kontrolují své obchodní zájmy ve 
své vlasti. Otevřeně mohu říct, že ne všechny 
části Sýrie jsou pod kontrolou Islámského 
státu a že v některých částech probíhá 
v rámci možností normální ekonomický 
život. Na základě osobních setkání, která 
jsem měla s utečenci ve Vídni, můžu říct, že 
pocházejí z různých sociálních vrstev, 
mnoho z nich patří k sociálně slabšímu, chu-
dému obyvatelstvu venkova.

Dalším aspektem věci je, že ne všichni 
utečenci, kteří o sobě tvrdí, že jsou ze Sýrie, 

skutečně pochází z této země. Podle odhadů 
německé cizinecké policie zhruba 40 % ute-
čenců pochází z jiných zemí, jako například 
z Afghánistánu, Pákistánu, Egypta, Iráku, 
Somálska a Eritreje. Utečenci u sebe větši-
nou nemají žádné doklady a policie jen těžko 
zjišťuje jejich identitu.

Jak bude podle vás probíhat integ-
race utečenců v Evropě?

Nebude vůbec jednoduché 
integrovat, ať už v Německu 
nebo v Rakousku, velké množ-
ství mladých mužů. Už nyní 
máme například v Rakousku 
mnoho mladých lidí (včetně 
těch s migračním původem), 
kteří se jen těžko, ačkoliv ovlá-
dají němčinu, uplatňují na trhu 
práce. Nemyslím si, že se 
všichni uplatní v ošetřovatel-
ství nebo v gastronomii, kde už 
dnes v Rakousku chybějí pra-
covní síly. V obou odvětvích je 
ale potřebné odborné vzdělání, 
a to je možné získat jen s dob-
rými jazykovými znalostmi. Je 
proto potřeba co nejrychleji 

naučit utečence německy, bez toho nebude 
integrace možná.

Čeho se vy osobně obáváte v sou-
vislosti s uprchlíky z Blízkého 
východu v Evropě?

Z rozhovorů s utečenci vím, že mladí lidé 
i celé rodiny přicházejí do Evropy s velkými 
nadějemi a plány. Ale kvůli jazykové bariéře 
jen těžko chápou naši realitu, fakt, že i my 
máme problémy, ať již osobní, sociální nebo 
ekonomické, že i my musíme v životě bojo-
vat. Obávám se, že pokud se představy a sny 
utečenců nenaplní, budou těžce zklamaní 
a jejich hněv se může obrátit proti nám, oby-
vatelům Evropské unie.

Děkuji za rozhovor.

◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň
Foto: Wikipedia Commons

Tevet 5776 13

Sbírka:
nový šofar pro Bejt Simcha

Čtenářům Maskilu bych ráda představila rakouskou energetickou analytičku a odbornici na problematiku Blízkého 
východu Karin Kneisslo vou, která se se mnou podělila o svůj pohled na utečeneckou krizi.

Pohled z Rakouska

Bejt Simcha vyhlašuje sbírku, jejímž účelem je vybrat prostředky na nákup 
nového šofaru. Šofar už je vybrán (viz foto), cílová částka je 5400 Kč.
Příspěvek lze poukázat na účet číslo 86-8959560207/0100. Do popisu 
platby, prosíme, uveďte heslo „Sofar“. Za případný dar předem děkujeme.
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Na počátku byla myšlenka, vlastně potře-
ba vzniklá z rozhodnutí, že je třeba 

konkrétní čin, nejen dumat. Několik přátel 
z okolí Mariany Singer a Terezy Hrabákové 
se rozhodlo, domluvilo a uskutečnilo sbírku. 
V bytě Mariany, který se proměnil z části ve 
skladiště, se začaly hromadit dětské i dospě-
lácké kabáty, kalhoty, boty, kojenecké potře-
by, dokonce dva dětské kočárky, hračky 
a v neposlední řadě něco málo vhodných 
léků. Krásné bylo, že k Marianě přicházeli, 
jak říká, jí neznámí lidé a nabízeli rozličnou 
pomoc: „Nejdřív to měla být impulzivní 
akce s Terezou, protože jsme obě měly pocit, 
že musíme ‚něco‘ udělat, nakonec z toho ale 
byla, v pozitivním slova smyslu, emocionál-
ně náročná spolupráce ohromného množství 
lidí, kteří se mnohdy ani neznali, a když ano, 
tak potřeba pomoci byla jedna z mála spo-
lečných věcí, kterou sdíleli.“

Tým, který se domluvil, že jede, se 
z původního složení NTM, tedy Natálie, 
Tereza, Mariana, a poté MTM, tedy Moše, 
Tereza, Mariana, změnil vlivem okolností na 
MJM, Moše, Jirka a Mariana. Protože jsem 
sám byl součástí „utajené akce“, příliš mě 
nevzrušovalo, že nevím přesné určení, kam 
hodláme jet. Plán cesty jsem zjistil v bytě-
-skladu a byl jasný, Praha–Dobova, Slovin-
sko, s menší zastávkou v Bratislavě, kde 
jsme měli naplánováno vyzvednout další 
zásilku k dodání z projektu Mléčný koutek 
v Babské pod heslem „matky matkám“ 
(100 ks kojeneckých lahví, 40 krabic koje-
necké výživy a dvě IKEA tašky ovocných 
kapsiček). Celý náklad byl určen pro huma-
nitární dobrovolníky z maďarské křesťanské 
organizace, kteří v tu dobu působili na tam-
ním nádraží a připravovali cestovní balíčky 
pro uprchlíky směřující dále na Západ. Plán 
byl výjezd po šabatu, návrat v pondělí odpo-
ledne. Auto zapůjčil ze svého vozového 
parku Dani Kolský a děkujeme tímto ještě 
jednou společnosti Mamacoffee za možnost 
„zácviku řidiče“ Mošeho Váni. Brzy se ještě 
dovíte, jak byl pan řidič přísný nebo přesný…

Původní domluvený sraz po šabatu 21. 
listopadu se průběžně a drobně začal měnit; 
každý, kdo má své či svěřené děti, mi jistě 
rozumí. Zpoždění mě už nechávalo chlad-
ným, neboť po několika hodinách čekání mé 
netrpělivostí a cestovní horečkou rozžha-
vené srdce do běla opět chladne, dostává 
přirozenou barvu. Mariana ještě do příjezdu 
Mošeho měla pochybnosti, zda to ohromné 
množství věcí do dodávky vůbec vměst-
náme, ale po půl desáté večer téhož dne 
jsme, již plně naloženi, směřovali po D1 na 
Bratislavu. I když jsme po cestě dělali tzv. 

bezpečnostní přestávky, téměř celou cestu 
do Slovinska jsme nespali, takže, jak podo-
týká Mariana, jeli jsme skoro „nonstop“. Kol 
ha-kavod, Moše! Cestou jsme probírali roz-
ličná témata a všichni tři, troufám si napsat, 

jsme měli dobrý pocit a pevné přesvědčení, 
že děláme tu nejlepší věc, kterou v dané 
chvíli jsme schopni vykonat. Zároveň jsme 
věděli, že se chceme zblízka a na vlastní oči 
přesvědčit o situaci na daném místě. Protože 
uprchlický problém má širší souvislosti a je 
složitější, než jsou pohledy na něj, s nimiž se 
setkáváme ve zdejší většinové společnosti, 
utvářené zejména ne úplně kvalitním 
zpravodajstvím.

Jak bláhový jsem byl a nevzal si papíro-
vou mapu, jsem velmi záhy pocítil. Naše 
mobilní navigace se občas nedokázaly shod-
nout. Když dva dělají totéž, není to vždy 
totéž, tudíž jsme si občas nebyli jistí, kudy to 
vlastně jedeme... Přišlo nám divné, že jsme 
vjeli do Slovinska, ze Slovinska museli odjet 
do Chorvatska a z něj opět do Slovinska, 
protože přece Dobova ve Slovinsku JE..?! 
Nu, je dobré si uvědomit, že navigaci neza-
jímá geopolitka a hledá pro nás vždy nej-
rychlejší nebo nejkratší cestu, navíc ta Mari-
any měla vždy pravdu. Jak jsme se udržovali 
bdělí? Věrným pomocníkem nám byla káva, 
Mariana doplnila sílu posádky svými šejky 
(rozuměj míchané nápoje, nikoli náčelníky, 
když sama jím byla) matcha čaje (Dani, 
odpusť nám nevěru). Kdo zná spolujízdy se 
severočeským vinařem, nebude překvapen, 
že měl za každého počasí otevřeno okýnko 
u řidiče, aby se udržoval stále ve střehu 
a v pozornosti. Takže jsme stále větrali 
a vytápěli. Cestou jsme zažili střídání deště, 
trochu sluníčka i prvního sněhu. Teploty 
byly kolem plus tří stupňů až k nule a vlhký 
vzduch. Hlad jsme zaháněli potravinami 
z domova, müsli tyčinkami, někdo měl 
i ovoce a pan řidič měl dokonce domácí 
řízečky! Inu, rodinná strava je rodinná 
strava... Když jsme u potravin, doplním, že 
podle informace od dobrovolníků jsme 
věděli, že máme dokoupit cestou ještě trvan-
livé balené pečivo, která dávají do balíčků 
dětem a dospělým na cestu. V chorvatském 
supermarketu jsme pečivo nakoupili (i když 
zprvu trochu zmateni cenami 3,5 peněz za 
kus – kdo by čekal, že se tam platí kunami 
a nikoliv eurem) a pokračovali na cestě 
k dobrovolníkům v Dobove. Na místo určení 
jsme dojeli mezi devátou a desátou hodinou 
v neděli ráno. Po příjezdu a upřesnění, kam 
pytle složíme, jsme je začali vynášet do 
stanů, které maďarští kolegové postavili 
u nádraží v Dobove. Ochotně s námi komu-
nikovala mladá dobrovolnice a poskytla 
i dalšího kolegu k ruce. Mezitím jsme měli 
možnost zhlédnout a zdokumentovat situaci 
v Dobove. Z autobusů pod dozorem policie 
a vojáků postupně vycházely rodiny s dětmi 

Dobře utajená
soukromá pomoc

On the road…
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mířící na nástupiště. Odtud dále pokračovali 
podle zjištěných informací vlaky do Vídně. 
Při pohledu na tento obraz mi zamrazilo 
a přiznávám, že dříve rozpálené srdce se mi 
nyní naopak sevřelo úzkostí. Co všechno mi 
ten pohled připomněl... Rozhodně na to 
nezapomenu.

Po nějaké chvíli se poblíž nás objevilo 
auto německé Karitas a seznámili jsme se se 
sympatickou Gabrielou, původem z Piešťan, 
která nám pomohla v orientaci na místě. 
Zhruba polovinu z dodávky jsme měli 
vyskladněnou a s Gabrielou se domluvili, že 

bude nejlepší, když druhou polovinu věcí, 
především léky, dovezeme na slovinsko-srb-
ský hraniční přechod v obci Slavonski Brod, 
kudy prchající lidé procházejí. Zde je mimo 
jiné sklad pomoci chorvatského Červeného 
kříže. Tam věci potřebovali nutně a v rámci 

většího areálu byla též lékařská služba, která 
od nás převzala krabici s léky. Ač jsme se 
zde chtěli více zapojit do aktivní pomoci, 
situaci jsme zhodnotili z praktického, 
zejména cestovního hlediska a rozhodli, že 
se vydáme raději na cestu zpět. Kolem třetí 
hodiny odpoledne jsme již mířili zpět do 
Prahy. Cestou jsme se stavili na mincha 
u odpočívadla a pokračovali dál. Pociťovali 
jsme již první příznaky počínající únavy 
a přemluvili pana řidiče, abychom zastavili 
v obci Varaždinske Toplice. Příště raději 
zastavme přímo ve Varaždinu, prosím, tam 
je to trochu zajímavější. Mošeho jsme 
nechali uložit se, mysleli jsme alespoň na 
celou hodinu k spánku a vydali se hledat 
vhodnou místní kuču, tedy spíše bar či piv-
nici. Našli jsme sice jen zakouřený bar, ale 
hlavně s domácími pivy. Sedli jsme si, 
objednali, ale ani ne po půl hodině přišla 
SMS a za dalších deset minut sám velký 
Moše se slovy: „Co tu děláte? Musíme jet.“ 
Chtělo se mi říct: „Ano, tati, však my 
posloucháme...“ Nicméně pochopili jsme, že 

rozzlobený, hladový a nevyspalý řidič je 
tuhý oříšek, a způsobně se vydali dál. Cesta 
probíhala podobně, jen s větší únavou. Udr-
žovali jsme se v bdělém stavu poslechem 
a zpěvem různých písniček, kterými jsme si 
krátili čas – lze doporučit velmi kvalitní 
kolekci Mošeho dcer „Channukah is Tops“. 
Zhruba ve dvě hodiny po půlnoci v pondělí 
jsme byli v Čechách a kolem čtvrté v Praze. 
Rozloučení proběhlo nad ránem hláškou 
„dobrou noc“.

Co říci závěrem? Sám jsem si uvědomil, 
že je potřebné a nutné dále pomáhat. A opět 
zde uvedu, že bude-li to v mých zejména 
časových možnostech, hlásím se znovu. Na 
příští jízdu se domlouváme už s více lidmi či 
chcete-li posádkami. Spolupráce s Karitas 
a Gabrielou se nám jeví také dobře; dá nám 
vědět přesné místo určení nejpotřebnější 
pomoci a zajistí akreditaci. Plán máme vyjet 
na více dnů a přiložit i svou „pevnou ruku“ 
na místě. Přidejte se k nám a držte palce.

Mír a zdar všemu dalekému i blízkému!
◗ Jiří Turek, foto: archív Mariany Singer

uprchlíci

 Je suis Paris, je suis Beirut 

Večer 15. listopadu se na Hlavním nádraží v Praze konalo setkání Je suis 
Paris, je suis Beirut – 120 minut ticha pro oběti teroristických útoků. 

Křesťané, židé a muslimové zde společně uctili památku všech, kdo byli během 
předchozích dnů zavražděni teroristy. Vzpomínalo se tak nejen na Paříž a Bejrút, 
ale i na mrtvé z Afriky, Iráku či Afghánistánu. Evangelický farář Mikuláš 
Vymětal přečetl prohlášení uprchlíků zadržovaných v detenčním středisku 
v Drahonicích. Autoři vyjádřili soustrast rodinám obětí a odmítli spojování nábo-
ženského přesvědčení s terorismem. Setkání se zúčastnil též zástupce muslimské 
komunity Vladimír Sáňka, který upozornil, že vražda je podle Koránu jedním 
z největších hříchů a teroristé zaštiťující se islámem nejednají v souladu s tímto 
náboženstvím. Zakladatelka židovské komunity Bejt Simcha Sylvie Wittmanová 
ve svém projevu zdůraznila: „Náboženství je samo o sobě smysluplné. Ztrácí 
ovšem svůj smysl, když se stává zbraní v rukou zlovolných.“ ◗ rjw

Na konci jedna z organizátorek Tamara Moyzes položila v rámci performance „Poslední sbo-
hem nenávisti“ spolu s dalšími věnec, který drahoničtí uprchlíci vytvořili společně s prohláše-
ním. Byl z jediného dostupného materiálu – postradatelných šatů.

Tevet 5776

➤

15

Egon 
Morgenstern:

Přežil jsem 
peklo 
gulagu 

Nakladatelství P3K vydalo nový titul – 
vzpomínky Egona Morgensterna, českého 
Žida, který při útěku před nacismem skončil 
v Pobaltí, kde byl zatčen sovětskou NKVD 
a následně deportován do tábora gulagu. 
Přežil, ale ani po válce a propuštění se 
nesměl vrátit a dodnes žije ve Vilniusu. Více 
informací přineseme v příštím čísle.
Základní informace: kniha má 72 stran (vč. 
fotografické přílohy) a lze ji zásilkově 
objednat v e-shopu na www.p3k.cz nebo 
e-mailem na adrese: objednavky@p3k.cz. 
Doporučená cena v knihkupectvích 119 Kč 
(v P3K 89 Kč).

V Dobove z autobusů pod dozorem policie a vojáků 
postupně vycházely rodiny s dětmi mířící na nástu-
piště, k vlakům do Vídně.

Dobrovolníci u stanů kousek od nádraží v Dobove, 
kde jsme složili zásoby.

… a na místě
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Zvolili jsme si jméno Och Děs. Je to kouzlo nechtěného. Název 
vznikl ze zkratky Ochotníci děčínské synagogy. Toto jméno 

vcelku přesně vystihuje profesionální úroveň našeho souboru i přes 
velké množství práce, času a nadšení, které investujeme. Zkoušíme 
od Chanuky do Purimu, ovšem scénář už musí být sepsaný.

Hrát divadlo není jen tak, jak se záhy ukázalo, přesto již pátou 
sezónu nacvičujeme „Purimšpíl“ pro nesmírně tolerantní a chápající 
publikum. Naši přátelé a rodinní příslušníci mají radost, když se malé 
děti účinkujících herců volně pohybují po jevišti a touží po objetí 
Hamana právě ve chvíli, kdy se chystá vyhladit všechny Židy v Per-
sii. Následně pak pláčou při závěrečném útoku na zloducha, kterého 
hraje milovaný tatínek. Naše Ester byla některé roky těhotná, jiné 
roky měla malé miminko na zádech. Jeviště i hlediště společně 
vydechne úlevou, když děti odříkají své repliky správně, což také 
vždy udělají, ač se při zkouškách obvykle schovávaly mámě pod 
sukni. Naše publikum chápe narážky, směje se, když se smát má, 
tleská v pravý čas a po představení nás motivuje k dalšímu úsilí.

Platí u nás pravidlo, že kdo píše scénář, ten režíruje (téma je 
stejné, ale zpracování se každý rok zásadně mění i s kulisami). Zde 
patří poděkování Davidu Reitschlägerovi a Eriku Hromádkovi. Pro 
meteorologa, psycholožku u hasičů, maminku na mateřské, sociál-
ního pracovníka, realitní makléřku, studenty, grafičku, učitelku, 
důchodkyni a tlupu dětí se jedná o velkou zkušenost. Jeden náš 
poznatek je, že divadlo je legrace hlavně na zkouškách, ale zahrát 
komedii tak, aby byla opravdu směšná, je moc těžké. Rovněž jsme se 
zbavili předsudku, že hlavní osobou v divadle je režisér a herec 
v titulní roli. Nenechte se mýlit, je to nápověda! Ukázalo se, jak 
zásadní je stavební uspořádání naší synagogy. Umožňuje totiž, aby se 
jeden herec uplatnil ve více rolích, protože může přeběhnout nad 
hlavami publika po ženské galerii a vrátit se v nové roli a převleku 
během jednoho představení i několikrát.

Tento rok byl pro náš soubor přelomový. Dostali jsme nabídku 
hrát v srpnu v Liberci na Festivalu národnostních menšin. Doporu-
čila nás Lea Květ z ŽO Liberec a liberecká synagoga nám v den D 
poskytla přátelské zázemí. Tímto našim přátelům z liberecké kehily 
děkujeme. Nikdo jsme na tomto festivalu v předchozích ročnících 
nebyli. Na náměstí bylo několik řad plastových židliček před pódiem 
s kapelou, vedle pódia stál stan pro aktéry, otevřený směrem k pub-
liku. Po obvodu náměstí stály stánky jednotlivých zemí s ochutnáv-
kou národních specialit. Stánky naše děti okamžitě nadchly a ty větší 
nám utekly s informačními letáky o židovské akci a neomylně si to 
namířily k Jordáncům. Předaly materiály se židovskou tematikou 
a vzaly si jednohubky s chumusem. Trochu nám zatrnulo, ale je třeba 
říci, že všichni zúčastnění byli na sebe navzájem moc hodní, včetně 
těch, jejichž vlasti jsou aktuálně ve válce.

Hned na začátku jsme se dozvěděli, že pódium ani zázemí není 
a my budeme hrát přímo na dláždění před židličkami. Na postavení 
kulis a přípravu scény máme pět minut. Ovšem naše bytelné stabilní 

kulisy není možné převážet v osobním autě. Použili jsme tedy dva 
stativy na promítací plátno a pověsili na ně velkoplošné tisky (Hama-
nova perská domácnost a brána pro Mordechaje) formátu 2,5 m x 2 m 
zpevněné lištami. Foukl větřík a hned po instalaci spadly na předřeč-

níka a roztrhly se. Ovšem speaker má náš obdiv. Nepřestal mluvit 
a usmívat se, připláclý kulisou a stativem, dokonce ani když jsme se 
jej snažili vybalit z několika metrů papíru a lepicí pásky. Nikdo se 
nám nesmál. Bez kulis zůstala stát nápověda v civilu uprostřed scény 
zcela zmatená a z trémy napověděla jednou do mikrofonu na celé 
náměstí. Kdo se nenechal vyvést z míry, byly naše děti, které vysekly 
všechny repliky i písničku s grácií hodnou profesionálů.

Publikum nám moc nerozumělo a navíc onemocněla nepostrada-
telná klaka z naší kehily. Každý snad ví, že motivovaná klaka má 
v neznámém prostředí zcela zásadní vliv na úspěch představení. 
Zachránily nás předškolní romské děti v publiku, které sledovaly 
barevné představení s otevřenými hubinkami a smály se nadšeně 
komické figurce. Multikulturní atmosféru dokreslovala skutečnost, 
že neváhaly přijít se na herce podívat z blízkosti několika centimetrů 
a hlediště postupně přestavěly z vyrovnaných řad na ostrůvky židlí 
podle rodin a jejich přátel. Rovně seděli jen dva čeští intelektuálové 
v první řadě. Je třeba říci, že tito zástupci majority působili velmi 
nepatřičně. 

Zpětně bych chtěla říci, že pokud nastane příležitost a my budeme 
požádáni… tak se na to… podíváme jinýma očima, totiž očima zcela 
odlišného publika. Tu břišní tanečnici jsme měli mít určitě s sebou. 
Naše pocity z angažmá byly nejdříve smíšené, ale několik lidí nás 
přišlo osobně pochválit a nám se ulevilo. Takže, přátelé, zase za půl 
roku v Děčíně. Můžete si vybrat, co budete hrát, jestli divadlo nebo 
publikum.

◗ Lucie Nachtigalová, foto: Jana Majzlíková 

Och Děs!
Při Židovské obci Děčín vznikl ochotnický soubor, který se soustředí na purimové hry pro členy obce. Původním 
cílem bylo najít společnou aktivitu, do které se mohou zapojit příslušníci všech generací z naší obce. Také jsme 
chtěli najít program pro děti, který by je hravou formou vedl k židovským tradicím s dodržením základní vize pra-
covat a bavit se společně bez ohledu na věk a míru religiozity.

prosinec 2015/leden 2016

Na divadelní zkoušku v děčínské synagoze dohlíží režisér, které je i scénáristou.

VÝZVA Badatelka v oblasti dějin šoa hledá 
jakékoli informace o Janu Freibergerovi, který 
se narodil v roce 1937 a přežil Terezín. Jeho otec, 
Rudolf Freiberger, vedl v ghettu technické dílny 
a po válce byl obžalován jako „kolaborant“. Též 
hledá jakékoli fotografie Rudolfa Freibergera. 
Případné informace, prosím, zasílejte na adresu: 
Anna.Hajkova@warwick.ac.uk. Předem děkuji 
za jakoukoliv pomoc.

Kalendář s kreslenými ži-
dovskými anekdotami na 
rok 2016 je v prodeji ve vybraných 
papírnictvích a knihkupectvích (Kan-
zelsberger) nebo ve vydavatelství 
Prescogroup (info@prescogroup.cz, 
www.pg.cz). Ilustrace: Jiří Šimon, 
texty: Pavel Kirs. Cena: 45 Kč.

„Jak se vede, pane Berkowitzi? 
Jak jdou obchody?“
„Děkuji, nemohu si stěžovat. 
Stěžují si jen moji věřitelé.“
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Český výbor KKL-JNF ve spolupráci s ŽO Praha si 

vás dovoluje pozvat na tradiční oslavu

Nového roku stromů TU BI-ŠVAT,

která se bude konat 24. 1. 2016 v restauraci Šalom (Maise-
lova 18, Praha 1) pod vedením vrchního zemského rabína K. E. 
Sidona, a to od 15 h, s tím, že vstup do jídelny bude od 14.30 h 
(osobní průkazy s sebou). Vstupenky v ceně 250 Kč je možno 
zakoupit jak v pokladně ŽO Praha, tak i po e-mailové domluvě 
v kanceláři KKL Jáchymova 3, Praha 1, e-mail: zosa@email.cz.
Těšíme se na vás! Výbor KKL-JNF

Limmud 2016
Limmud 2016 začíná dostávat první obrysy. 
Zapište si do diářů: další ročník se 
uskuteční v termínu 25. – 29. 5. 2016 opět v hotelu 
Panorama v Blansku a celý se ponese v duchu Lag 
ba-omeru. Pokud již nyní víte, že byste chtěli přiložit ruku 
k dílu jako dobrovolník, prosíme, napište nám svou nabídku co 
nejdříve na e-mail vanova.tereza@gmail.com. Těšíme se na 
vás! (Dovolujeme si upozornit, že letos není v termínu žádný státní 
svátek a středa–pátek jsou normální pracovní dny.)

z obcí
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POMŮCKA: 
ABALE, ACHA-

RON, IMA, LEIM, 
SPEED, ŠIR

PRVNÍ SLOVO 
"VYZNÁNÍ 

VÍRY"

LATINSKY 
1000

HEBREJSKY 
"MATKA"

RUSKÉ 
PŘITAKÁNÍ

ZN. 
POLOMĚRU

POSUD
HEBR. JMÉNO 

("PÍSEŇ")

ZKR. SLO-
VENSKÉ 

ENERGETICKÉ 
STROJÁRNE

NAŘÍKAT PŘEDLOŽKA
CHEMICKÁ 

ZNAČKA 
FOSFORU

PŘEPIS PŘED-
POSL. PÍSME-

NE HEBR. 
ABECEDY

3. DÍL 
TAJENKY

VÝKLAD TÓRY 
/ ZKR. 

DOPRAVNÍ 
NEHODA

RYCHLE SNĚD 
(ŘIDČEJI) / 1. 
DÍL TAJENKY

ANGL. 
"KONEC"

INICIÁLY IZR. 
MIN. OBRANY 

ARENSE / ANGL. 
SLANGOVĚ 
"PERVITIN"

SLOVINSKÝ FI-
LOSOF (SLAVOJ) 

/ JMÉNO 
PARTYZÁNA 
BIELSKIHO

HUDEBNÍ 
OZN. TÓNINY

MEZINÁR. 
ČÍSLO 

BANKOVNÍHO 
ÚČTU

STUDENTSKÁ 
JÍDELNA

PŘÍJEMCI 
DOPISŮ / ZKR. 

ALGEBRY

INICIÁLY 
KANTORA 
NEUFELDA

MPZ PORTUGAL-
SKA / ZKR. PER-

FORMANCE 
BASED 

NAVIGATION

ZKR. ASOCIACE 
SVOBODNÝCH 

ODBORŮ / 
ÚTOČIŠTĚ PŘED 

NÁLETEM

OZNAČENÍ 
JIHU / HOBBY 

VELKO-
OBCHOD

ZN. KREVNÍ 
SKUPINY / 

POŽEHNÁNÍ 
(PL.)

4. DÍL TAJEN-
KY / HEBR. 

ZDROB. 
"TATÍNEK"

PŘITAKÁVACÍ 
PŘÍSLOVCE / 
MODLITEBNÍ 

KNIHY

SPOJKA

MÍSTO ÚMRTÍ 
JOSEFA ČAPKA 

/ PYTLÁCKÉ 
PASTI

PSEUDONYM-
NÍ PŘÍJMENÍ 
FIL. FIŠERA

NĚM. 
"LEPIDLO" / 

ZDROB. 
"RUDOLF"

EVROPSKÝ 
OSTROVAN / 

UVÉST

ZKR. 
ADVOKÁTNÍ 
KANCELÁŘ

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

INIC. FOTBA-
LISTY ROSIC-

KÉHO / ANGL. 
TITUL RYTÍŘE

CHEM. ZN. 
SÍRY / KYPŘIL 

ZEMINU

IZRAELSKÝ 
KMEN / ŠABTAJ 
BEN MEIR HA-

KOHEN

JIHOASIJSKÝ 
STÁT

ABRAHÁMO-
VO RODIŠTĚ / 
ZKR. KOMERČ-

NÍ BANKY

DOHODNUTÍ 
SŇATKU

ANGL. "NE"

ZN. ENERGIE
2. DÍL 

TAJENKY / 
ZMĚKČENÉ S

HEBR. 
"POSLED-

NÍ" / HUDEB. 
ZN. ALTU

ČESKÁ 
KLEZMEROVÁ 

SKUPINA

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

ZN. TUNY /
INICIÁLY
BRITSKÉHO
GOLFISTY
LEWISE    

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
Tentokrát je tajenka inspirována Torbergovou knihou Teta Joleschová 
aneb Zánik západní civilizace v židovských anekdotách. Již dávno je 
tomuto zániku, dávno to je, co svérázná teta Joleschová pronášela 
v císařské Vídni zaznamenáníhodné výroky...

Teta Joleschová byla výtečná kuchařka. Korunou jejího umění však byl skvělý moučník – taštičky se zelím. 
Celé příbuzenstvo je znalo, milovalo a obdivovalo. Mnoho pokusů bylo učiněno, aby se podařilo recept z tety 
vymámit. Marně. Nikdo se nedověděl, v čem spočívá jejich tajemství. Když teta ležela na úmrtním loži a jejího 
života zbývaly již jen okamžiky, odvážila se její oblíbená neteř Luisa neslýchaného kroku: ve chvíli, kdy mají 
být myšlenky člověka obráceny jen k věcem posledním, přistoupila až k tetě a zaprosila: „Teti, přece si ten 
recept nevezmeš s sebou do hrobu. Nechceš nám ho odkázat? Neřekneš nám konečně, čím to, že tvý taštičky se 
zelím byly vždycky tak dobrý?“ Teta Joleschová se z posledních sil nepatrně nadzvedla na loži: „No proto 
TAJENKA (pozn. red.: výrok je samozřejmě upraven…).“ – A po těch slovech teta Joleschová vydechla napo-
sledy, zichrona livracha...
Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, 
a to nejpozději do 3. 1. 2016. Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle. Soutěží se o nové vydání knihy Rolfa Rend-
torffa Hebrejská Bible a dějiny z nakladatelství Vyšehrad.
Tajenka z minulého čísla zněla: „Troška světla může prozářit mnoho tmy.“ Knihu Štein-Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob 
z nakladatelství Garamond vyhrávají: Hana Nenutilová, Olga Pavlatová, Jiří Veselý. Výhercům gratulujeme.
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

čtvrtek 7. 1. v 19 h:
Salamone Rossi Hebreo e il suo tempo. 
Koncert souboru For Several Friends věno-
vaný židovskému baroknímu skladateli Sala-
mone Rossimu a jeho době, během něhož 
zazní i díla jeho současníků Giovanni Battisty 
Fontany nebo Girolama Frescobaldiho. Sou-
bor For Several Friends vznikl v roce 2011 
a hraje ve složení Helena Zemanová (housle), 
Julie Branná (zobcová flétna), Hana Fleková 
(violoncello) a Pablo Kornfeld (cembalo). 
Vstupenky na koncert je možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 200 Kč

neděle 17. 1. v 17 h:
Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického cyklu, 
jenž se zaměřuje na příběh českých Židů ve 
20. století v prolínání židovské a nežidovské 
perspektivy. Pozvání přijali katolický kněz, 
jezuita a profesor filozofie na KTF UK Lud-
vík Armbruster (*1928), vyhoštěný v roce 
1950 z komunistického Československa jako 
„nevítaný cizinec“, a psychiatr Petr Riesel 
(*1933), který byl nacisty perzekuován kvůli 
svému židovskému původu. Moderuje novi-
nář, dokumentarista a spisovatel Adam 
Drda. Vstup volný

čtvrtek 21. 1. v 19 h:
Arnošt Goldflam: Povídky (Vymýšlení 
vlastního života). Večer autorského čtení 
a poutavého vyprávění režiséra, herce, dra-
matika a spisovatele Arnošta Goldflama. 
Během večera uslyšíte výběr z povídek 
Arnošta Goldflama inspirovaných příběhy 
z vlastního života i života jedné brněnské 
židovské rodiny podávaných s humorem 
jemu vlastním. Vstupenky je možno zakou-
pit v předprodeji v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 90 Kč

pondělí 25. 1. v 19 h:
Jazz & Ethno-World Musing. Koncert 
izraelských hudebníků Yinonna Muallema 
(perkuse, al-úd, zpěv) a Guye Mintuse 
(akordeon), kterým se českému publiku 
představí jejich projekt „Off-lines“, kombi-

nující blízkovýchodní rytmy a melodie 
turecké, arabské, indické a židovské hudby 
s jazzem. Vstupenky na koncert je možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově syna-
goze nebo v Informačním a rezervačním 
centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). 
Vstupné 280 Kč/studenti a důchodci 180 Kč

úterý 26. 1. v 19 h:
Terezín. Divadelní představení v předvečer 
Mezinárodního dne památky obětí holo-
caustu a předcházení zločinů proti lidskosti 
v podání studentů Gymnázia Jana Nerudy. 
Ti pod vedením Aleny Pláškové a Davida 
Brochota, francouzské režisérky Sophie 
Knittl a jejího manžela Thierry Ottingera 
provádějí diváky strastiplnou cestou Tere-
zínského ghetta očima dítěte. Představení 
bylo původně sestaveno ve francouzštině, 
v níž jsou symbolicky ponechány některé 
věty. Vstup volný

čtvrtek 28. 1. v 19 h:
Setkání s režisérem Dušanem Kleinem. 
Úvodní díl filmového cyklu Židovské 
motivy v českém hraném filmu filmové his-
toričky a novinářky Alice Aronové věno-
vaný proměnám židovské tematiky v české 
televizní hrané tvorbě. Jakou roli hraje 
židovství v tvorbě Dušana Kleina? Nejen 
o dětství, pražské FAMU, literárním díle 
Viktora Fischla Píseň o lítosti, ale také 
o úspěšné sérii básníků bude s Dušanem 
Kleinem rozmlouvat Alice Aronová. Večer 
bude doplněný ukázkami z filmů Dušana 
Kleina. Vstup volný

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

neděle 10. 1. ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče 
– Lvíček Arje si připomíná druhou světo-
vou válku. Společně s pamětníkem si připo-
meneme osudy židovských dětí za druhé 
světové války, povíme si o ghettu Terezín, 
dětských kresbách a opeře Brundibár. Dílna 
je určena dětem od 10 let. Prohlídka: Pin-
kasova synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč

úterý 12. 1. v 18 h:
Konzervativní a katolický antisemitismus 
v meziválečném Polsku. Přednáška histo-
rika Rudolfa Vévody věnovaná fenoménu 
antisemitismu v období tzv. II. Rzeczpospo-
lité (1918–1939), kdy Polsko po jednom 
a čtvrt století obnovilo svoji státní suvere-
nitu. Tato léta se v politicko-ideologické 
rovině stala dějištěm střetu dvou vlivných 
koncepcí, reprezentovaných na jedné straně 
vyhraněným konzervativcem a zastáncem 
protižidovské politiky Romanem Dmow-
ským a na druhé straně maršálkem Józefem 
Piłsudským. Ten, ač se stal aktérem protide-

mokratického státního převratu, reprezento-
val ve své době sekulárnější a liberálnější 
pojetí polské státnosti. Nepominutelnou roli 
při vytváření polského antisemitismu sehrála 
vlivná katolická církev a její tisk. Přednáška 
probíhá v rámci nového volného cyklu 
o dějinách antisemitismu. Vstup volný

čtvrtek 14. 1. v 18 h:
Starobylá židovská komunita v Jemenu. 
Vernisáž výstavy fotografií spojená s před-
náškou izraelského geografického fotografa 
a kulturního dokumentaristy Naftali Hil-
gera, který se dlouhodobě zaměřuje na 
židovské aspekty islámského a arabského 
světa. Fotografie pocházejí z let 1987 až 
2008, během nichž sedmkrát navštívil 
Jemen, aby dokumentoval život tamější 
židovské komunity, jíž po desetiletí nebylo 
dovoleno Jemen opustit. Jeho fotografie 
byly vystavovány v Muzeu islámského 
umění v Jeruzalémě a v různých židovských 
komunitních centrech v USA. V angličtině 
se simultánním tlumočením. Vstup volný

úterý 19. 1. v 18 h:
Uprchlíci od A do Z. Kde se vzal, jaký je 
a kam směřuje Islámský stát? A jak souvisí 
se současnou uprchlickou krizí? Z čeho pra-
mení nenávist evropských islamistických 
fundamentalistů? Na tyto a jiné otázky se 
zaměří přednáška Jana Neubauera, který za 
použití bohatého obrazového materiálu 
představí mapu současné uprchlické krize 
od jejích kořenů až po současnost. Vstupné 
30 Kč

Výstava v prostorách OVK:
Zmizelá židovská stopa – výstava fotogra-
fií Libora Cabáka, do 7. 1. 2016. Starobylá 
židovská komunita v Jemenu – výstava 
fotografií Naftali Hilgera. Od 15. 1. do 3. 3. 
2016. Po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, během 
večerních programů a po domluvě.

pobočka Brno:

třída Kapitána Jaroše 3, 
602 00 Brno, 
tel. 544 509 651, 544 509 652

úterý 5. 1. v 18 h:
Na slovíčko, pane profesore... Pro své další 
povídání si pozval místopředseda Židovské 
obce Brno Pavel Fried vzácného hosta – 
prof. JUDr. Pavla Holländera, světově 
uznávaného filozofa práva a autora řady 
vědeckých prací v tomto oboru. Prof. Hol-
länder byl dvacet let soudcem Ústavního 
soudu ČR, z toho deset let jeho místopředse-
dou. Tématem společného povídání bude 
rozmanitost pojímání práva, spravedlnosti 
a morálky. Vstupné 30 Kč
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NÁŠ TIP:

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových svícnů, 
sederových talířů, souprav na kiduš, 

podnosů na Purim a Chanuku 
v bohatých motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

NÁŠ TIP:

Židovská obec v Praze zve:

Káva o čtvrté
v lednu kavárna od 14.30 h, 
zahájení programu v 15.30 h

úterý 5. 1. 2016
PhDr. Leo Pavlát

novinář, spisovatel a diplomat 
a současný ředitel Židovského 

muzea v Praze

Budoucnost Evropy 
židovským prismatem

úterý 12. 1. 2016
Ing. Tomáš Prouza, MBA

Státní tajemník pro evropské 
záležitosti, Úřad Vlády ČR

Budoucnost Evropy 
evropským prismatem

pondělí 25. 1. 2016
JUDr. Josef Baxa

předseda
nejvyššího správního soudu ČR
Připravil Honza Neubauer, 

jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

čtvrtek 7. 1. v 18 h:
Jméno Nansen a českoslovenští uprchlíci 
v roce 1939. Norská Nansenova nadace 
představovala významný krok k záchraně 
mnohých židovských uprchlíků z Českoslo-
venska, Rakouska a Německa. Uprchlíci, 
kteří odešli z Brna (Leo Eitinger, Ota Eisler, 
Pavel Fraenkl), sdíleli osud norského židov-
ského obyvatelstva. Přeživší si uchovali 
blízký vztah k Norsku a norské kultuře i po 
válce. Co je k tomu vedlo? A jak pokračuje 
Norsko se zpracováním svého válečného 
traumatu? Přednáška doc. Miluše Juříč-
kové z Ústavu germanistiky, nordistiky 
a nederlandistiky Masarykovy univerzity 
v Brně bude doplněna záběry z míst, kde se 
uprchlíci skrývali, kde byli internováni, ale 
také kde se snažili vybudovat si novou, 
mírovou budoucnost. Vstupné 30 Kč

neděle 10. 1. v 10.30 h:
Menora a chanukija. Dílna pro rodiče 
s dětmi z cyklu Šalom, vítejte u nás se tento-
krát zaměří na svícny v židovské domác-
nosti. Účastníci se dozvědí, jaký je rozdíl 
mezi menorou a chanukijí, a jaké příběhy se 
k nim váží. Dětská výtvarná dílna se usku-
teční v sále Turistického a informačního 
centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 14. 1. v 17 h:
Ptaly se, proč? Žáci dramatického oboru 
Základní umělecké školy v Prostějově 
secvičili pod taktovkou Jany Turčanové 
netradiční dílo symbolizující život i utrpení 
dětí, které se dostaly do koncentračního 
tábora. Žáky i jejich vedoucí donutilo toto 
téma poodhalit některé temné stránky z naší 
historie. Představení doplňuje probíhající 
výstavu dětských kreseb vzešlých ze sou-
těže vyhlášené Památníkem Terezín na 
téma „Proč v ghettu múzy nemlčely?“ 
Vstupné 30 Kč

úterý 19. 1. v 18 h:
Co je to KKL? Přednáška Michala Pacov-
ského a Zoši Vyoralové o Židovském národ-

ním fondu – Keren Kayemet Leisrael (KKL-
-JNF). Jde o nevládní, nepolitický a ne  - 
náboženský mezinárodní fond, který již od 
roku 1901 shromažďuje po celém světě pro-
středky, za něž postupně kupoval půdu 
v tehdejší Palestině,  a tak významně napo-
mohl ke vzniku Státu Izrael. Z tohoto 
důvodu je KKL-JNF největším vlastníkem 
půdy v Izraeli. Od ustavení Státu Izrael 
KKL-JNF již půdu nekupuje, ale shromaž-
ďuje peníze na zalesňování země, rekulti-
vaci pouští a na péči o vodní zdroje a životní 
prostředí. Tímto programem chceme připo-
menout 115 let od vzniku KKL a blížící se 
svátek Tu bi-švat. Vstupné 30 Kč

středa 27. 1. od 19,30 h v Klubu 
Leitnerka, Leitnerova 2:
„I po nejhlučnější bouřce přichází tichý 
déšť...“ Toto židovské přísloví se stalo mot-
tem knihy Eriky Bezdíčkové, která přijala 
pozvání na besedu právě ve výročním Dni 
památky obětí holocaustu a předcházení zlo-
činům proti lidskosti. Osobní vzpomínání 
pamětnice holocaustu doplní zdramatizo-
vané ukázky z její knihy Moje dlouhé 
mlčení, které přednese Kateřina Rakovčí-
ková. Program se koná ve spolupráci s Úřa-
dem městské části Brno-střed a jeho kultur-
ním zařízením Kávéeska. Vstupné 50 Kč

Výstava v sále OVK:
Proč v ghettu múzy nemlčely? – výstava 
dětských kreseb vzešlých ze soutěže vyhlá-
šené Památníkem Terezín. Její vyhlašovatel 
kladl účastníkům tyto otázky: Co byste 
v tíživé situaci udělali vy? Napsali básničku, 
povídku, hudební skladbu, nakreslili či 
namalovali obrázek? Jedná se o způsob, jak 
vyjádřit svou touhu po životě? Kreslili 
byste, psali a zpívali, kdyby vám hrozilo, že 
budete vyhnáni ze svého domova, vaše 
rodina bude strádat a budete muset opustit 
svou vlast? Nejlepší vybrané kresby z cel-
kových 501 prací můžete zhlédnout celý 
leden v sále OVK Brno. Výstava je pří-
stupná ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Cílem kurzu je důkladné seznámení se struktu-
rou a hebrejským textem ranní šabatové boho-
služby. Jednotlivé modlitby budou zasazeny do 
historického kontextu, přečteny, přeloženy do 
češtiny a diskutovány. Kurz je určen návštěvní-
kům synagogálních bohoslužeb, kteří si chtějí 
prohloubit své znalosti liturgie a porozumět 
její skladbě. Kurz bude sestávat z dvanácti 
setkání (vždy 90 minut). Předpokládané zahá-
jení kurzu začátkem ledna.
Cena 1400–1600 Kč (dle počtu účastníků).

Kontakt: ivankohout@centrum.cz

Kurz Bejt Simcha

ČETBA SIDURU 2

Pražské Klementinum hostí pozoruhodnou výstavu. Na jednotlivých panelech 
a dobových tiskovinách může návštěvník postupně sledovat vývoj situace v Bul-
harsku po celou dobu druhé světové války i v poválečném období. Výstava sto-
puje vývoj iniciativ ze strany pravoslavné církve, místních spolků a jednotlivců, 
které společně vedly k tomu, že bulharští Židé nebyli nakonec deportováni do 
táborů smrti. Nepokoje, demonstrace a projevy občanské neposlušnosti se ve 
spojení s trvající solidaritou staly silou, s níž si nacistická perzekuční moc nevě-

děla rady. Projekt putovní výstavy, která má v příštím roce navštívit další evropská města, 
vznikl za spolupráce Střediska judaistických studií na Sofijské univerzitě sv. Klimenta Orchid-
ského a Státního institutu pro kulturu Ministerstva zahraničních věcí Bulharské republiky. 
Záštitu nad jejím uvedením v ČR převzal ministr kultury Daniel Hermann.
Výstava potrvá do 9. ledna 2016 a rozhodně stojí za vidění. Otevřeno je pondělí 
a sobota (kromě státních svátků) od 9 do 19 h.

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

Síla občanské společnosti:
Osud Židů v Bulharsku v době holocaustu
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Nedávno jsme si připomněli vý-
ročí konce druhé světové války. 
Její vznik a důsledky jsou zpra-
covány ve stovkách knih a člán-
ků, přesto bych chtěl tuto udá-
lost připomenout na pozadí jed-
noho lidského osudu.

Bylo by patrně nemožné najít mate-
matika, který by neznal jméno Felixe 
Hausdorffa. Je po něm nazvána řada 
důležitých matematických pojmů a jeho 
práce mají pro rozvoj matematiky 
zásadní význam. Narodil se 8. listopadu 
1868 v nynější Wrocławi v zámožné 
židovské rodině. Již od mládí projevoval 
všestranné nadání a toužil se stát hudeb-
ním skladatelem, ale rodina této touze 
nepřála. Studoval matematiku a fyziku 
v Lipsku, dával však přednost literatuře. 
Pod pseudonymem Paul Mongré napsal 
řadu literárních prací, mj. sbírku veršů, 
divadelní hru i filozofické úvahy nava-
zující na Friedricha Nietzscheho. Jako 
matematik byl rovněž velmi všestranný. 
Byl jedním z prvních, kdo přednášel 
o teorii množin (sám její objevitel Georg 
Cantor o ní nikdy nepřednášel) a v topo-
logii a teorii množin dosáhl velmi 
významných výsledků.

V letech, kdy se věnoval literatuře 
(asi 1897 až 1904), se též oženil s Char-
lottou Goldschmidt.

Jejich dcera Nora (Lenore) přežila 
období holocaustu a zemřela roku 1991 

v Bonnu, kde byl Felix Hausforff od 
roku 1910 profesorem. Po nástupu 
nacistů k moci proti němu vystupovali 
studenti, a tak poprvé nedokončil zapo-
čatou přednášku. V roce 1935 byl penzi-

onován, stále však usilovně pracoval 
v matematice. Teror postupně gradoval, 
zejména po křišťálové noci. Hausdorff 
se přes vysoký věk snažil odejít do USA, 
ale nikdo mu nepomohl. Když nacisté 
vytvořili v klášteře v Endenichu sběrný 
tábor, do kterého byli Hausdorffovi 
povoláni, spáchali spolu s Hausdorffo-
vou švagrovou sebevraždu; otrávili se 
26. ledna 1942 veronalem.

Proč píšeme právě o Hausdorffovi? 
Je součástí příběhu nesmyslnosti vraž-
dění a zkázy, které však postihlo miliony 
dalších. Když jsem se Hausdorffovým 
příběhem zabýval, upozornil mne kolega 
doc. Leoš Boček na Hausdorffovu vazbu 
na Prahu. Felix Hausdorff měl dvě 

sestry, Marthu a Vally, a obě žily v Praze. 
Zvolíte-li v internetovém vyhledavači 
adresu http://www.holocaust.cz/databa-
ze-obeti/, najdete pod jménem Valerie 
Glaserová druhou ze sester: Vally Glaser 
zahynula 5. července 1944 v Terezíně. 
V připojených dokumentech snadno 
ověříte její původ a je zde i její pasová 
podobenka. Také její manžel Antonín 
Glaser zahynul v Terezíně 22. července 
1944. Bohužel i sestru Marthu najdeme 
v této databázi pod jménem Marta Bran-
deisová. Ta zahynula v Osvětimi a datum 
úmrtí v databázi není uvedeno.

Glaserovi měli dvě dcery a Brandei-
sovi tři syny a dceru. V databázi obětí 
jsou uvedeny Margita Glaserová a dvě 
Edithy Glaserové, ani u jedné však 

nesouhlasí další data. Je velmi pravděpo-
dobné, že Ludwig Brandeis zahynul 
v Osvětimi, o osudu Herberta a Willyho 
ani jejich sestry Marie mi není nic 
známo.

◗ Jiří Veselý, matematik, 
foto: www.holocaust.cz/databaze-obeti/

Pasová fotografie Vally Glaserové. (Reprodukce 
se svolením Národního archivu, kde je originál 
uložen po tímto označením: Valerie Glaserová, 
nar. 21. 6. 1874 – fotografie, Národní archiv, 
Policejní ředitelství Praha – všeobecná spisovna 
1931–1940, sign. G 455/3, karton 6005.)

Hausdorffův hrob v Bonnu.

V prostorách Vídeňského židovského muzea probíhají 
v současné době dvě zajímavé výstavy, na které bych čte-

náře Maskilu ráda pozvala.
V budově na Dorotheegasse můžete zhlédnout výstavu 
„Pošta 41 – Zprávy z ghetta Lodž“, a to až do 6. března 
2016. Návštěvníkům jsou tu představeny písemné dokumenty 
z lodžského ghetta – pohlednice, deníky, výpisky z kroniky 
ghetta, ale i fotografie a filmový materiál. Sedmdesát let po 
zrušení lodžského ghetta zorganizovaly různé instituce z Vídně 
a z Lodže, s finanční podporou Evropské unie, vzpomínku na 
pět tisíc vídeňských Židů, kteří byli násilím odvlečeni z vla-
kové stanice Aspang ve třetím vídeňském obvodu (v blízkosti 
dnešní hlavní stanice Hauptbahnhof Wien) do Lodže. Mnoho 
deportovaných zemřelo již po cestě do Polska anebo hned 
v prvních měsících, umírali na hlad, nemoci. Ti, kteří přečkali 
útrapy cesty, byli později většinou zavražděni v koncentračních 
táborech Osvětim a Chelmno. Osvobození se dočkala jen malá 
skupinka vězňů. Greta Sternová, přeživší ghetta Lodž, 2013: 
„Nikdo to nemůže skutečně pochopit. Panovala tam atmosféra, 

kterou nejde nijak předat. Člověk ji nemůže nafilmovat, nelze 
ji slovem přiblížit.“
V budově na Judenplatz probíhá až do 8. března 2016 
výstava věnovaná Simonu Wiesenthalovi, jehož jistě 
není čtenářům Maskilu 
potřeba příliš představovat. 
Simon Wisenthal (1908–
2005) se významnou měrou 
zasloužil o zpracování dějin 
šoa a ovlivnil i poválečný 
vývoj rakouské společnosti. 
Právě Vídeň byla jeho základnou při neúnavném hledání spra-
vedlnosti. V devadesátých letech minulého století se Wiesen-
thal zasloužil o realizaci památníku rakouským Židům na 
Židovském náměstí (Judenplatz). Výstava se koná u příležitosti 
desátého výročí Wiesenthalova úmrtí a Židovské muzeum ji 
připravilo ve spolupráci s Archívem Simona Wiesenthala.
Více informací na www.jmw.at.

◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň

Pozvánka do Vídeňského židovského muzea

Vzpomínka na matematika Felixe Hausdorffa
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Felix Hausdorff (1868–1942).
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